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Sammanfattning 
Bakgrund: Arbetet med att integrera medlemsländerna i den Europeiska Unionen pågår inom en 
mängd områden, men hur ser utvecklingen inom ledarskap ut? Tidigare studier har visat på en 
stor variation mellan ledarskap i Europeiska länder, samtidigt som andra studier påvisar att 
nationell kultur tycks ha inverkan på ledarskap. Två länder inom EU som skiljer sig avsevärt åt 
med avseende på kultur är Sverige och Spanien. Det blir då intressant att studera den 
ledarskapsstil en svensk ledare, som är präglad av den svenska kulturen i sitt sätt att leda, antar i 
Spanien. Påverkar den spanska kulturen svenska ledare, och så fall hur mycket och på vilket sätt? 
Syfte: Syftet är att bidra med förståelse för vilken ledarskapstil svenska ledare antar gentemot sina 
spanska medarbetare i Spanien, samt att diskutera till vilken grad den spanska kulturen kan ha 
påverkat ledarskapsstilen. 
Metod: Det empiriska materialet har inhämtats genom personliga intervjuer med sex svenska 
ledare som har haft en ledande position i Spanien. 
Resultat: Vi har kommit fram till att den stilen de intervjuade antog är en mer uppgifts- än 
relationsinriktad ledarskapsstil. Kulturen tycks vara av betydelse då återkommande fraser i 
intervjuerna var ”var tydlig” samt ”chefen bestämmer”, vilket kan identifieras med det spanska 
samhället. Vidare är det viktigt att behärska det spanska språket. Dessa aspekter indikerar att det 
inom vissa beteendemönster tycks ha skett en anpassning till den kulturella kontexten. Däremot 
framkommer det att de svenska ledarna strävade efter att inkludera medarbetarna både vid 
problemlösning och i beslutfattande. Dessa beteenden ser vi som uttryck för att de svenska ledarna 
har en stil som till viss del är förankrad i den svenska kulturen.  
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Abstract  
Background: The integration of the countries within the European Union is in progress in different 
ways, but how is the aspect of leadership developing? Earlier studies have shown great variations 
between leadership in the European countries, as well as other studies demonstrate that national 
culture seem to have some influence on leadership. Two countries who distinguish each other 
considerably concerning culture is Sweden and Spain. It then becomes interesting to study the 
leadership style a Swedish leader, who is marked by the Swedish culture in his/her way of 
leading, adopts in Spain. Does the Spanish culture affect the Swedish leader, and if so; how much 
and in what way? 
Purpose: The purpose is to contribute with understanding of what leadership style Swedish 
leaders adopt towards their Spanish subordinates, as well as discuss to what extent the Spanish 
culture might have affected the leadership style. 
Method: The empiric material has been collected through personal interviews with six Swedish 
leaders, whom all have had a leading position in Spain. 
Result: Vi have come to the conclusion that the interviewees adapted a more task than relation 
oriented style. The culture seems to be of significance since it in the interviews was emphasized 
“be explicit” and “the boss is in charge”, which also can be identified with the Spanish society. 
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1. INLEDNING 
 

Detta kapitel inleder vi med att ge läsaren en bakgrund till studien. Vidare för vi 

en diskussion kring det studerade problemet och de frågeställningar studien 

berör, vilket mynnar ut i uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med studiens 

avgränsningar, samt en disposition av uppsatsen. 

 

1.1. Skillnader i ledarskap inom EU 

Sedan bildandet av den Europeiska Unionen, EU, har det gjorts betydande 

framsteg i arbetet med att integrera de kulturellt sett olika medlemsländerna. 

Inom områden såsom handelsregler och arbetsmarknadslagar har det gjorts 

ansträngningar för att anpassa de olika EU-ländernas praxis1. Däremot har andra 

områden, exempelvis hur ledarskap utövas inom dessa länder, inte 

uppmärksammats i samma utsträckning2. I en nyligen genomförd studie vid 

Ashridge Management College i Storbritannien studerades högt uppsatta ledare i 

14 europeiska länder för att jämföra deras ledarskap. Man kom fram till att det 

finns en stor variation mellan ledarskap i europeiska länder och att det idag inte 

existerar en modell som kan ta hänsyn till alla nationella värderingar. Annan 

forskning visar även den att ledarskapsbeteende varierar betydligt mellan de 

olika europeiska länderna3. Detta resonemang är intressant angående frågan om 

hur ledarskap kommer att utvecklas inom EU. Kommer EU-samarbetet att leda 

till ett gemensamt synsätt på ledarskap eller kommer normer inom ledarskap att 

förbli kulturellt avgränsade till varje land?  

 

                                           
1 Holt (1998). 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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1.2. Kulturens påverkan på ledarskap 

Den ökade internationaliseringen kan ses som en anledning till att det under de 

senaste åren har utvecklats nya teorier inom ämnet ledarskap. Många av dessa 

nyare studier har visat att en specifik kontext eller situation har en viktig 

inverkan på vilket beteende en ledare väljer4, som då påverkar dennes sätt att 

leda. Ett lands nationella kultur kan i sin tur ses som en aspekt i situationen som 

påverkar ledarskapet. De flesta forskare är överens om att skillnader i 

preferenser för ledarskap mellan olika länder existerar, men förklaringarna till 

dessa skillnader varierar. En förklaringsmodell är att det är samhällets kultur 

som bestämmer ledarskapsstilen och att kulturella skillnader är anledningen till 

att universella standarder aldrig kommer att utvecklas inom ledarskap5. Det finns 

ett flertal studier som ansluter sig till denna förklaringsmodell och som visar på 

att ledarskap är en aspekt som kan vara starkt kulturbunden6. En av dessa studier 

är en avhandling av Lena Zander7, forskare vid Stockholms Handelshögskola, 

som studerat hur medarbetare i 18 länder vill bli ledda och funnit att 

preferenserna varierar mellan de studerade länderna. Vidare menar Zander att 

dessa varierande preferenser kan knytas till de olika ländernas kulturella 

värderingar och föreställningar.  

 

1.3. Två kulturellt sett mycket olika länder inom EU 

Två länder inom EU som skiljer sig avsevärt åt med avseende på kultur är 

Sverige längst uppe i norr och Spanien i söder. Det finns fyra huvudsakliga 

anledningar till kulturskillnader; nämligen klimat, religion, historia och språk8. 

På samtliga av dessa områden råder det skilda förutsättningar för Sverige och 

                                           
4 Toft Madsen (2001). 
5 Evans, Hau & Sculli (1995). 
6 Naulleau & Criccon (1993), i Tollgerdt-Andersson (1996). 
7 Zander (1997). 
8 Lewis (1996). 
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Spanien, och därmed blir de nationella kulturerna olika. Sverige och Spanien 

kan kulturellt sett ses som två ytterligheter inom EU och att välja dessa två 

länder anser vi medför större möjligheter till intressanta resultat, då det finns en 

rad kulturella aspekter som kan påverka ledarskapet. Författaren och kulturgurun 

Geert Hofstede9 har i sina omfattande studier kommit till slutsatsen att Spanien 

är ett land där organisationer är hierarkiskt uppbyggda och medarbetarna har 

svårt att påverka beslut. Sverige å andra sidan kännetecknas av en mer utplattad 

organisation, med decentraliserat beslutfattande och mindre formalitet. Det finns 

även andra aspekter av kultur som skiljer sig åt mellan dessa två länder, till 

exempel huruvida man öppet visar sina känslor eller inte10. Vi vågar påstå att 

människor från latinska länder är kända för att i hög grad visa sina känslor, 

exempelvis vara lite heta i temperamentet, medan svenskar snarare är kända för 

motsatsen, att vara ganska kyliga och lugna. Ytterligare en skillnad är relationen 

mellan arbetsliv och privatliv11. I Sverige separeras arbetslivet och privatlivet i 

hög grad, medan det i Spanien knyts band på arbetsplatsen som sträcker sig 

utanför denna. 

 

1.4. Svenska ledare i Spanien 

I diskussionen ovan visas att nationell kultur tycks vara av betydelse för 

ledarskap samt att den svenska och spanska kulturen i många avseenden skiljer 

sig åt. Detta talar för att det finns skillnader i ledarskap mellan dessa två länder. 

Om detta sätts i relation till att ledarbeteende är en reflektion av värderingar som 

i sin tur är djupt grundade i ett samhälles kulturella arv12, uppstår en intressant 

situation. Det vill säga när en svensk ledare, som är präglad av den svenska 

kulturen i sitt sätt att leda, antar en ledande position i Spanien som är ett 

                                           
9 Hofstede (1980), i Tollgerdt-Andersson (1996). 
10 Trompenaars & Hampden-Turner (1997). 
11 Ibid. 
12 Holt (1998). 



Inledning 

 4

kulturellt olikt land. Är anpassning av sättet att leda i detta fall nödvändig, och i 

så fall hur? Hur upplever en ledare sin relation till medarbetarna? Dessa 

personer i ledande positioner kan vidare komma att konfronteras med 

svårigheter vad gäller utövandet av sitt ledarskap, eftersom medarbetarna i 

främmande kulturer kan bete sig på ett annat sätt samt reagera olika på olika 

saker.  

 

När en ledare kommer till ett nytt land antar denne, precis som i hemlandet, 

många olika ledarroller. I en sådan situation blir dennes relation till sina 

medarbetare, då de oftast är inhemska och följaktligen av en annan kultur, 

väldigt fascinerande. Denna roll kan kallas för ledarrollen, vilket innebär att 

ledaren har ansvar för sina medarbetare och måste uppmuntra dem såväl som 

förena dem med organisationens mål13. Den inkluderar även ansvaret som 

ledaren har över arbetet som dennes underordnade utför samt skyldigheten att 

både utbilda och motivera dem. Ledarskapsstil kan då ses som de mönster av 

beteenden som en ledare uppvisar, exempelvis kan denne vara befallande eller 

jämlik i olika hög grad14. Hur tar de stora kulturella skillnaderna mellan Sverige 

och Spanien sig uttryck i valet av ledarskapsstil inom den ovan beskrivna rollen? 

 

1.5. Problemformulering 

När en ledares stil har sin grund i en nationell kultur som avsevärt skiljer sig 

från den nationella kontext där ledarskapet utövas uppstår följande intressanta 

frågor. Vilken ledarskapstil antas? Påverkar den spanska kulturen svenska 

ledare? I så fall, på vilket sätt samt till vilken grad? 

                                           
13 Mintzberg (1990). 
14 Ekvall (1992). 
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 Sverige – kultur Svensk ledare 
 
  EU 
 
 Spanien – kultur ? 
 

Figur 1: Vårt problemområde. 

Källa: Egen. 

 

Med modellen ovan har vi för avsikt att förklara den infallsvinkeln vi ämnar 

utgå ifrån i denna studie. Vi vill skapa ökad medvetenhet om situationens 

inverkan, i form av nationell kultur, och vidare undersöka hur detta hanteras. Vi 

avser att föra ned denna problematik till en mer konkret nivå och studera hur 

svenska ledares sätt att leda i Spanien tar sig uttryck i en vardaglig 

arbetssituation. Målet är att ge en bild av vad för ledarskapsstil svenska ledare i 

Spanien antar. Vi anser att en ökad förståelse för denna situation och dess 

påverkan på ledarskapsstil är värdefull, inte minst för svenska ledare som i 

framtiden ska anta en ledande position i det kulturellt olika landet Spanien. 

 

1.6. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra med förståelse för vilken ledarskapstil 

svenska ledare antar gentemot sina spanska medarbetare i Spanien, samt att 

diskutera till vilken grad den spanska kulturen kan ha påverkat ledarskapsstilen. 

 

1.7. Avgränsningar 

Vi avser att endast belysa problematiken utifrån svenska ledares perspektiv, det 

är alltså de intervjuade ledarnas syn på sin ledarskapsstil som studeras. Vi ämnar 
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därför inte att intervjua de spanska medarbetarna för att därigenom erhålla deras 

åsikter angående de svenska ledarnas sätt att leda. 

 

1.8. Disposition 

För att underlätta den fortsatta läsningen och för att läsaren lättare ska kunna 

orientera sig i uppsatsen presenteras en kort sammanfattning av de olika 

kapitlens innehåll. 

 

Kapitel 1: Inledningskapitlet, detta kapitel, har som uppgift att introducera 

läsaren i ämnet och problemområdet, samt att presentera uppsatsens syfte.  

 

Kapitel 2: Metoden, inleds med det vetenskapliga förhållningssättet. Här ges vår 

syn på vetenskap och vi för en diskussion kring uppsatsens trovärdighet. I detta 

kapitel presenteras även hur vi praktiskt har gått tillväga vid genomförandet av 

studien och de teorier som är relevanta för att förklara valet av metod. 

 

Kapitel 3: Introduktionen till ledarskap inleds med en kort historik. Vidare ges 

definitioner på ledarskap och de olika begreppen chef/ledare respektive 

chefskap/ledarskap diskuteras. 

 

Kapitel 4: Ledarskapsstil introduceras med en definition av begreppet, som följs 

av en redogörelse för valda teorier inom ledarskapsstil. Kapitlet inkluderar även 

teorier som förklarar situationens inverkan på ledarskapsstil.  

 

Kapitel 5: Den spanska kulturen, inleds med en skildring av två modeller som 

förklarar begreppet kultur, och fortsätter med en redogörelse för resultatet av 

några kulturstudier. 
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Kapitel 6: Svenska ledare i Spanien är kapitlet som innehåller det empiriska 

materialet baserat på sex intervjuer. Det presenteras i form av en löpande text 

med valda citat. 

 

Kapitel 7: I analysen applicerar vi teorierna på empirin och den har samma 

struktur som referensramen (kapitel 4 och 5). 

 

Kapitel 8: Slutsats, här presenteras resultatet av studien och de lärdomar vi har 

dragit, samt förslag till vidare forskning. 
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2. METOD 
 

Detta kapitel inleds med det vetenskapliga angreppssättet och här ger vi vår syn 

på vetenskap och för en diskussion kring studiens trovärdighet. Vidare 

presenteras hur vi praktiskt har gått tillväga vid genomförandet av studien och 

de teorier som är relevanta för att förklara valet av metod.  

 

2.1. Vetenskapligt angreppssätt 

För att fortlöpa studien kommer vi nu att redovisa vårt ställningsstagande vad 

gäller undersökningens vetenskapliga utgångspunkt, som redogör för våra tankar 

angående metoden. 

 

2.1.1. Synen på vetenskap 

Vetenskapen har som uppgift att ge oss kunskap eller vetande om verkligheten. 

Vetenskap är en erfarenhetsbaserad disciplin, det vill säga att det är empiri som 

är vetenskapens grund15. Av de två huvudsakliga vetenskapliga ansatserna, 

positivism och hermeneutik, anser vi oss närmast ha den sistnämnda. Detta för 

att tolkning är av betydelse i våran studie. Hermeneutiken är alltså relevant för 

samhällsvetenskaperna då datamaterialet inom dessa ämnen i många fall består 

av meningsfulla fenomen skapade av människor, som handlingar och muntliga 

yttranden16. Vidare är det materialet från intervjuerna redan tolkat av 

respondenterna själva. Samhällsforskare måste förhålla sig till en värld som 

redan är tolkad av de sociala aktörerna själva17.  

                                           
15 Gilje & Grimen (1992). 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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Ordet hermeneutik betyder utläggnings- eller förklaringskonst och har sitt 

ursprung i grekiskan18. Syftet med hermeneutiken är att få helhetsförståelse och 

utgångspunkten är texttolkning. Meningen hos en del av en kan bara förstås om 

den sätts i samband med helheten. Helheten kan i sin tur enbart förstås ur de 

olika delar den består av. Det blir alltså en cirkel där delarna endast kan förstås 

ur helheten och helheten endast ur delarna19. Denna motsägelsefulla situation 

löses genom att cirkeln förvandlas till en spiral, den hermeneutiska spiralen. Den 

hermeneutiska spiralen är en tolkningsmetod som inleds med forskarens 

förförståelse av studieobjektet20. Denna ligger till grund för de ställda 

frågeställningarna och grundat på tolkningen erhålls en förståelse som i sin tur 

ledar till ett nytt varv i spiralen. Tolkning sker tills en trolig och giltig betydelse 

har hittats. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Den hermeneutiska spiralen. 

Källa: Widersheim-Paul & Eriksson (2001) s. 222. 

 

Något som är av betydelse vid tolkning är den så kallad förförståelsen som leder 

till att objektiviteten blir relativ21. Förförståelse är exempelvis teorier, 

referensramar, begrepp, och värderingar som vi bär med oss och utifrån dessa 

                                           
18 Gilje & Grimen (1992). 
19 Alvesson & Sköldberg (1994).  
20 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). 
21 Alvesson & Sköldberg (1994). 
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tolkar vi fenomen22. Medvetenhet om förförståelsens betydelse innebär att man 

tar i beaktande de teoretiska, språkliga och kulturella förhållanden som bildar 

bakgrunden till tolkningen. För att vidare utreda vad begreppet förförståelse står 

för redogör vi nu för tre av de delar som kan ingå, nämligen språk och begrepp, 

trosuppfattningar och föreställningar samt individuella personliga erfarenheter23. 

Språk och begrepp är de ”glasögon” genom vilka vi ser världen. Dessa har vi till 

stor del inhämtat under vår studietid på internationella ekonomprogrammet här 

vid Linköpings universitet i form av en företagsekonomisk begreppsapparat. 

Våra trosuppfattningar är av betydelse för vad vi ser som ett problem och har 

därför haft inverkan på valet av problemområde. Slutligen ingår våra personliga 

erfarenheter, att vi har studerat och arbetat i Spanien, i förförståelsen. Alla dessa 

tre delar har vi som utredare med oss i tolkningsprocessen av det empiriska 

materialet. 

 

Vidare finns det även olika synsätt på relationen mellan värderingar och 

kunskap, och dessa sträcker sig från idén att kunskap skall vara fri från 

värderingar till att kunskap i själva verket är något helt subjektivt24. Vi antar den 

mellanliggande positionen och är av den uppfattningen att all kunskap är 

påverkad och beroende av föreställningar. Då det inte helt är möjligt att skilja på 

fakta och värderingar är det viktigt att författaren redovisar sina värderingar. 

Ordet objektivitet har dock fler betydelser i detta sammanhang; nämligen 

opartiskhet, förutsättningslöshet, mångsidighet, fullständighet och slutligen även 

intersubjektivitet25. För att, i den mån det är möjligt, uppnå viss objektivitet i 

dessa bemärkelser har vi i tolkningen och analysen varit väldigt noggranna med 

att inte förtiga fakta eller tillrättaläggning av materialet. Vårt mål är även att 

undvika förutfattade meningar om hur saker och ting hänger samman, utan att 

                                           
22 Alvesson & Sköldberg (1994). 
23 Gilje & Grimen (1992). 
24 Lundahl & Skärvad (1982). 
25 Ibid. 
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istället vara öppna för nya infallsvinklar under arbetets gång. Vi har i vår strävan 

efter mångsidighet använt oss av teoretisk pluralism26, och har sökt litteratur om 

ledarskap både planlöst och strukturerat i bibliotek, databaser och tidskrifter.  

 

2.1.2. Från teori till verklighet 

Inom vetenskap finns det två huvudsakliga förståelseansatser27; induktion och 

deduktion som visas i figur 3. Induktiv metod innebär att utredaren utgår från 

empiriska data för att sedan kunna dra slutsatser utifrån dessa. Denna metod 

används ofta vid studier av relativt nya och okända problemområden och målet 

är att samla in tillräckligt med data för att kunna utveckla en ny teori. Vid 

deduktiv forskning försöker man att dra logiska slutsatser utifrån teorin. 

Utredaren börjar med att göra vissa analyser och förutsägelser, ofta i form av 

hypoteser, utifrån en teori.  

 

 

 

 
 

 

 

Figur 3: Induktiv, deduktiv & abduktiv. 

Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001), egen bearbetning. 

 

Då avsikten med uppsatsen inte är att utveckla en ny teori inom ett okänt område 

blir därför inte heller förståelseansatsen induktiv. Denna undersökning har dock 

närmast en deduktiv ansats då frågemallen är formulerad utifrån existerande 

teorier om ledarskap. Däremot har vi inte för avsikt att testa eller förkasta en 
                                           
26 Lundahl & Skärvad (1982). 
27 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001).  
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hypotes, även om vi efter litteraturstudier är av uppfattningen att nationell kultur 

har viss inverkan på ledarskapsstil. Vi vill genom studien belysa om så tycks 

vara fallet och i så fall på vilket sätt detta påverkar. Till viss del har vi i vår 

studie haft en abduktiv ansats, detta visas i modellen ovan som den streckade 

linjen. Analysen av empirin föregicks till exempel av studier i teoretisk litteratur 

för att inspirera till upptäckt av mönster bidrar förståelse. Vidare kom det under 

intervjuerna upp nya teman och detta empiriska material var sedan värdefullt att 

analysera med teorier om nationell kultur. Denna metodansats kallas för 

abduktion och under forskningsprocessen sker då en alternering mellan 

(tidigare) teori och empiri, varvid båda successivt omtolkas i skenet av 

varandra28. Denna ansats har fördelen att den är mer realistisk och inte så 

ensidig. 

 

2.1.3. Typ av undersökning 

En undersökning baserad på kvalitativ metod ska innehålla öppen och 

mångtydig empiri, ett annat centralt kriterium är att den utgår från 

studieobjektens perspektiv29. I första hand gör vi en beskrivande undersökning 

eftersom vi vill öka förståelsen för vilken ledarskapsstil svenska ledare antar i 

Spanien. Den kan även i viss mån ses som förklarande då vi vill diskutera vilken 

inverkan kultur har på svenska ledares ledarskapsstil. Ett vanligt sätt att 

klassificera en undersökning är nämligen efter dess syfte, och det kan då vara 

antingen explorativ, beskrivande eller förklarande30. Syftet kan ses som var och 

hur djupt utredaren ska ”gräva”31. Att genomföra en beskrivande undersökning 

innebär att man utifrån ett valt perspektiv avbildar ett fenomen genom att 

                                           
28 Alvesson & Sköldberg (1994). 
29 Ibid. 
30 Lundahl & Skärvad (1982).  
31 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). 
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registrera och dokumentera. I en undersökning med syfte att förklara analyseras 

orsaker och samband. 

 

2.1.4. En undersöknings trovärdighet 

Tre generella krav på en undersökning är att projektet ska vara intressant, 

trovärdigt och tillförlitligt32. Intressant innebär att kunskapen är meningsfull och 

relevant, samt att resultatet har ett nyhetsvärde. De två sistnämnda kraven 

diskuteras ofta i termer av en undersöknings validitet och reliabilitet. Validiteten 

i en undersökning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel. Inre 

validitet är när mätinstrumentet, i detta fall intervjuerna, mäter vad den är 

avsedd att mäta. Brister i denna skulle vara att mäta för mycket, för lite eller fel 

saker. Yttre validitet handlar om huruvida de uppnådda resultaten speglar 

verkligheten och till vilken grad generaliseringar kan göras33. Då vi intervjuat 

ledare i olika typer av ledande positioner samt olika företag inom olika 

branscher, anser vi att vi har ökat våra möjligheter att kunna generalisera 

studiens resultat. Studien är dock liten och kvalitativ, varför osäkerhet angående 

dess generaliserbarhet uppstår. Det finns litteratur som hävdar att några få 

regelbundenheter inte nödvändigtvis behöver betyda att det skulle gälla vid flera 

tillfällen34. Vi menar emellertid att då vi lyckats urskilja så pass tydliga mönster 

som vi har gjort tyder det på att vi hittat gemensamma underliggande mönster 

och tendenser, som i sin tur ökar studiens generaliserbarhet. 

 

Vi anser att intervjumallen täckte in de områdena som var nödvändiga för att, 

via ledarnas beteenden gentemot sina medarbetare, bestämma deras 

ledarskapsstil och härmed uppfyller kriteriet för inre validitet. Vi har även 

samlat in viss information om situationens påverkan och anledningen till detta är 
                                           
32 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). 
33 Lundahl & Skärvad (1982). 
34 Alvesson & Sköldberg (1994). 



Metod 

 14

att ledarskap är ett komplext område och det finns många aspekter som spelar in. 

Genom att få en mer fullständig bild kan vi i analysen ta hänsyn till ledarnas 

olika bakgrund och varierande förutsättningar.  

 

Reliabilitet handlar om att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila 

svar35. Det vill säga att om undersökningen genomfördes med andra 

respondenter vid ett annat tillfälle ska resultatet bli det samma. Kravet på 

repeterbarhet beror dock på forskarens grundläggande syn på vetenskaplig 

forskning. Då vi närmast har antagit ett hermeneutiskt synsätt, där förförståelsen 

är av betydelse vid tolkningen, kan tolkning utifrån en annan förförståelse 

således leda till ett annat resultat. Vi kommer därför att noggrant förklara 

tillvägagångssättet för att göra det möjligt för läsaren att bedöma trovärdighet 

och tolkningar.  

 

Vid genomförandet av en studie där teoretisk litteratur används är det även av 

vikt att förhålla sig kritisk till de källor som används. Källkritik kan ses som en 

urvalsmetod för den som skriver då man samlar in, bedömer och rensar bort 

källor36. Det finns många teorier om ledarskapsstil men de valda teorierna anser 

vi ger en blid av ledarskapsstil utifrån denna studies tillvägagångssätt. Teoretisk 

pluralism är av vikt i vår strävan efter mångsidighet och vi har därför sökt efter 

teorier i både böcker och artiklar. Genom de förstnämnda fick vi kunskap om 

erkända teorier medan artiklar gav inblick i nyare forskning inom ämnet. Vi 

slutade söka efter litteratur när vi var nöjda med de teorier vi hade, och tror oss 

ha gjort ett bra urval av teorier, men vill reservera oss för att vi trots allt kan ha 

missat teorier av relevans. 

 

                                           
35 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). 
36 Ibid. 
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2.2. Praktisk metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning då vi anser att den metoden 

lämpar sig bäst för att besvara frågeställningarna. Att göra personliga intervjuer 

passade bra för respondenterna och gav ett litet bortfall. Vid val av metodansats 

är det viktigt att ställa sig frågan vilken metod som är mest tillförlitlig. Metoden 

bör passa frågeställningarna, fungera med de uppgiftslämnare man har, ge 

minsta bortfall, inte snedvrida uppgifterna och slutligen skall utredaren behärska 

metoden37. Varje metod har sina felkällor och det bästa sättet att handskas med 

detta är att känna till dem och justera för det i analysen.  

 

2.2.1.  Datainsamling 

För att utföra studien har vi genomfört intervjuer och använt oss av böcker och 

artiklar inom ämnet ledarskap. Den egenhändigt insamlade data, vilket i vårt fall 

skedde genom intervjuer, som kallas primärdata, medan litteratur kallas för 

sekundär data38. Det sätt vi har samlat in uppsatsens primärdata på kan även ses 

som en ostrukturerad indirekt metod för att samla in information39. Denna metod 

har vi valt på grund utav de nedan redovisade fördelarna som den metoden har 

vid den typ av frågeställningar som vi ställer oss angående svenskt ledarskap i 

Spanien. En indirekt metod innebär att man tar del av iakttagelser som redan 

gjorts av någon annan40. Man försöker få del av den erfarenheten respondenten 

har erhållit genom sina direkta observationer. Denna metod är mer 

helhetsbetonande och har flera fördelar; bland annat att det är möjligt att 

fördjupa sig i ett område som verkar intressant och att subjektiva intryck 

kommer till uttryck. De subjektiva inslagen måste beaktas vid tolkningen av 

uppgifterna, men är samtidigt i sig en viktig typ av fakta.  
                                           
37 Kylén (1994).  
38 Lundahl & Skärvad (1982. 
39 Ekholm & Fransson (1979). 
40 Ibid. 
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En anledning till att vi valde att samla in primärdata genom intervjuer var att ha 

möjligheten att förklara eventuella oklarheter, men främst för att kunna ställa 

följdfrågor. Fördelar med en intervju är att man kommer ”under ytan” och kan 

ställa följdfrågor inom intressanta områden som respondenten själv tar upp41. 

Under intervjuerna dök det ofta upp nya och intressanta tankegångar, som vi 

kunde spinna vidare på. I en icke standaliserad intervju kan intervjuaren själv 

välja formulering och ordningsföljd på frågorna42. De behöver således inte 

formuleras på exakt samma sätt i varje intervju och om respondenten skulle 

komma in på en fråga som ska ställas senare är det inte nödvändigt att avbryta. 

Då ledarskap som ämne är ett ”mjukt område” anser vi att det är denna typ av 

intervju som lämpar sig bäst för frågor om detta. 

 

2.2.2.  Att välja respondenter 

Totalt intervjuades sex personer under vecka 48 och 49 år 2002 på följande 

företag; ABB, BT Industries, De Laval, (respondenten arbetade dock under sin 

Spanienvistelse på Unilever), Electrolux, Scania och Skandia. Samtliga är 

svenskar då de bland annat har genomför sin utbildning samt har sin arbetsplats i 

Sverige, vilket Hofstede43 menar är en del av den sociala miljö som skapar en 

individs kulturella tillhörighet. Målet med intervjuerna var att erhålla svar som 

kunde användas till att öka förståelsen för svenska ledares ledarskapsstil i 

Spanien. Vi ville därför intervjua svenskar som hade haft en ledande position i 

Spanien för att utifrån deras svar komma fram till vilken ledarskapsstil dessa 

antog under sin tid som ledare i Spanien. Inom metodlitteraturen påpekas att det 

är viktigt att använda sig av relevanta uppgiftslämnare och källor för att kunna 

                                           
41 Kylén (1994). 
42 Lundahl & Skärvad (1982).  
43 Hofstede (2001). 
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dra rätt slutsatser44. Detta är anledningen till att samtliga respondenter skulle 

vara svenskar och ha lett ett antal spanska medarbetare på ett stort företag i 

Spanien. Tillvägagångssättet att välja ut respondenterna grundat på vissa 

egenskaper kallas i metodlitteraturen för bedömningsurval, en typ av icke-

slumpmässigt urval, och det är viktigt att välja dessa urvalskriterier utifrån vad 

som är mest gynnsamt för undersökningen45.  

 

För att finna dessa personer har vi med hjälp av Exportrådets hemsida och 

sammanställningen ”Sveriges största företag” identifierat stora företag som har 

verksamhet i Spanien. Vi ringde sedan och frågade om det fanns någon på 

företagen som hade haft en ledande position i Spanien men som nu var tillbaka i 

Sverige. Detta var ingen enkel fråga för personalen i växeln att besvara, men 

efter att antal samtal fick vi tag på en person som kunde ge oss besked. I vissa 

fall hade företaget inte haft någon svensk i ledande position i Spanien, medan 

andra gånger hade personen ifråga lämnat företaget eller var stationerad 

utomlands igen. När de potentiella respondenterna hade identifierats kontaktade 

vi dem per telefon och presenterade oss själva samt syftet med uppsatsen. Vi 

kontaktade totalt 12 företag och på två av dessa fanns potentiella respondenter, 

men som inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju varför de får betraktas 

som bortfall. 

 

2.2.3.  Intervjuguiden 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide som 

genererades utifrån teorier i ledarskapslitteratur, både i form av böcker och 

artiklar. Till att börja med satte vi oss in i ämnet och diskuterade vad det var för 

beteenden som var viktiga för att kunna utläsa en ledarens stil. Intervjumallen 

                                           
44 Kylén (1994). 
45 Lundahl & Skärvad (1982). 
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fick således fem breda frågeområden och underområden med mer specifika 

följdfrågor. De första två frågorna i denna var inledande och syftade till att ge 

oss viss bakgrundsfakta om ledaren och situationen. Frågeområde tre 

behandlade hur ledaren uppfattade relationen till medarbetarna, för att få fram 

stilen och hur medarbetarnas förväntningar uppfattades av ledaren. Nästa 

frågeområde, fyra, täckte en mängd aspekter som vi i detta fall ansåg vara 

viktiga för att kunna avgöra en ledarskapsstil, exempelvis hur beslutsprocessen 

gick till. Det femte och sista frågeområdet tog upp lärdomar och tips, där vi 

ämnade få fram en slags slutsats från ledarna angående deras sätt att leda i 

Spanien. Den slutgiltiga versionen av intervjumallen finns bifogad i uppsatsens 

bilaga 1.  

 

För att få återkoppling på intervjumallen testades denna på en person med 

erfarenhet från att leda i Sydamerika. Enligt Kylén46 måste intervjuguider provas 

ut på ett tidigt stadium, för att se hur upplägget fungerar och hur de intervjuade 

reagerar. Detta var givande för att se hur frågorna uppfattades och få veta vad 

som behövde klargöras ytterligare, till exempel att vi inte skulle göra en 

jämförande studie mellan deras ledarskapsstil i Sverige och Spanien, samt 

belysa att det är den nationella kulturen och inte företagskultur som är av 

intresse för studien.  

 

Intervjumallen skickades ut till respondenterna cirka en vecka i förväg för att de 

skulle ha möjlighet förbereda sig. Vi valde att göra på det här sättet då vi inte är 

ute efter spontana svar, utan ville att de skulle tänka igenom svaren och 

reflektera över ämnet. De personer vi intervjuade var tämligen upptagna och det 

här var också ett sätt att få intervjutillfället att gå så smidigt och effektivt som 

möjligt. Att få frågorna i förväg var något som uppskattades och de flesta hade 

                                           
46 Kylén (1994). 
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skrivit ut frågemallen och i vissa fall även fört anteckningar på denna. Under 

intervjun hade vi delat upp det så att vi tog vartannat frågeområde, men den 

andra kunde när som helst sticka in med följdfrågor. Det här upplägget valde vi 

för att det var viktigt att vi båda två skulle ha möjlighet att ställa frågor då nya 

idéer dök upp under intervjun. 

 

2.2.4.  Att genomföra en intervju 

Vi hade innan genomförandet av intervjuerna noggrant tänkt igenom vad vi ville 

ha ut av varje fråga, samt läst in oss på ämnet ledarskap och litteratur om 

intervjuteknik. Att intervjua är en konst och det finns få exakta regler när man 

intervjuar, men man bör ha målet med intervjun klart för sig, ha förståelse både 

för ämnet och för själva intervjusituationen47. Vi har gjort vad vi kunnat för att 

minimera graden av stress genom att planera in intervjuerna med god 

tidsmarginal, samt varit där i tid. Detta för att stress är en av de faktorer som 

påverkar möjligheten att få ett utförligt och rättvisande svar. En annan faktor 

som påverkar är språket men det var inte något problem då vi pratade samma 

språk som respondenterna och undvek teoretiska begrepp i frågorna. 

 

Vi krävde mycket av respondenterna, bland annat deras tid och ansträngning för 

att svara på frågorna och i utbyte visade vi uppskattning och respekt. Detta kan 

baseras på att en viktig uppgift för den som intervjuar är just att ge respondenten 

anledning att aktivt medverka i intervjun samt ge uttömmande och uppriktiga 

svar48. För att uppnå detta måste det klargöras vilka krav som ställs, till exempel 

tid, och vad som kan erbjudas i utbyte. Något som kan ges i utbyte är att visa 

uppskattning under hela intervjun, och detta kan ske genom att nicka och le. Det 

går även att ge någon form av fördelar i utbyte, och detta skedde genom att när 

                                           
47 Bogdan & Taylor(1975). 
48 Ekholm & Fransson (1979). 
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alla, utom en av de intervjuade, spontant visade intresse av att få läsa uppsatsen 

gav vi ett positivt svar på dessa förfrågningar. 

 

Vi spelade in samtliga intervjuer med en liten bandspelare och förde bara 

kortfattade minnesanteckningar under tiden. Om det finns möjlighet ska 

bandspelare användas vid intervjuer, och en av dess fördelar är att risken för att 

information omtolkas i efterhand minskas betydligt49. Att spela in gör att man 

kan reflektera över svaren för att hitta intressanta följdfrågor istället för att föra 

intensiva anteckningar50. För att minimera eventuella hämnande effekter som en 

bandspelare kan medföra, bör den dock vara liten och ljudlös. Vi behövde inte 

heller avbryta konversationsflödet för att byta band då intervjuerna i genomsnitt 

var en och en halv timme långa och spelades in på halvfart.  

 

Intervjuerna ägde rum på respondenternas respektive arbetsplats, antingen i ett 

konferensrum eller på deras kontor. Vi började med att presentera oss själva 

samt syftet med uppsatsen och med det ville vi skapa en atmosfär som inbjuder 

till öppenhet och förtroende med hjälp av lite vardagligt småprat. Intervjun 

inleddes sedan med att de fick berätta lite grundläggande fakta om sin 

Spanienvistelse, och frågorna följde därefter en naturlig och ledig ordning. Det 

är viktigt att i inledningen klargöra syftet med intervjun och för att ”värma upp” 

respondenten ska intervjun börja lite allmänt med frågor som är aktuella, 

intressanta och lätta att besvara 51.  

 

För att genomföra intervjun på ett bra sätt hade vi även tänkt igenom hur vi 

skulle ställa frågorna. För det första ska en fråga ställas i taget, för desto fler 

                                           
49 Ekholm & Fransson (1979). 
50 Bogdan & Taylor (1975). 
51 Ibid. 
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frågor vi ställer samtidigt, desto färre kan vi vänta oss att få svar på52. Vi ställde 

inte heller alltför långa frågor då man i allmänhet når bättre tillförlitlighet om 

man ställer en rad konkreta frågor istället. Vi anser även att alltför omfattande 

frågor lätt kan bli ledande och har därför bemödat oss med att ställa relativt 

korta frågor. Frågor kan även bli ledande genom användning av starkt 

värdeladdade ord eller genom att frågan ställs på ett sådant sätt att det 

framkommer vad man förväntar sig för ett svar53, varför vi har försökt undvika 

detta. 

 

För att komma närmare de konkreta beteenden och inte endast få den svarandes 

åsikter och idéer om ledarskap följde vi upp deras svar med specifika frågor 

som; ”Hur menar du då?” ”Kan du ge ett exempel?” ”Kan du beskriva vad som 

hände?” ”Kan du utveckla det där lite mer?” ”Är det något annat du vill 

tillägga?”. Vi använde oss även av pauser för att få respondenterna att spinna 

vidare på sina svar. Det är nämligen inte bara frågornas formulering och ordning 

som avgör intervjuns resultat, utan det är minst lika viktigt hur svaren följs upp 

och vid en öppen intervju bör man konstant följa upp med specifika frågor54. Det 

finns även andra sätt att följa upp svar; genom korta kommentarer som uttrycker 

förståelse i form av nickningar och ”jaha”, vilket vi konstant gjorde. Dessutom 

kan man genom att göra en paus visa att respondenten förväntas fortsätta sitt 

svar55. Detta är ofta en effektiv och lite djärv frågetyp då tystnad kan upplevas 

som pressande. 

 

Intervjun bör avslutas med att sammanfatta de viktiga huvudpunkterna som 

kommit fram under intervjun och med frågan om något väsentligt har glömts 

                                           
52 Ekholm & Fransson (1979). 
53 Ibid. 
54 Taylor & Bogdan (1975). 
55 Ekholm & Fransson (1979). 
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bort56, vilket vi sökte göra i samtliga intervjuer. Vidare erbjöd vi att skicka 

tillbaka den utskrivna intervjun för att de skulle kunna kontrollera att 

informationen hade uppfattats korrekt. Alla utom en av respondenterna ville att 

vi skulle göra detta. Det var sedan, efter att vi skickat ut intervjuerna, en person 

som ringde och en annan som mailade tillbaka för att klargöra några ord som vi 

inte uppfattat rätt. Vi bedömde att de ämnen vi skulle fråga om inte var 

omgärdade av alltför mycket sekretess, det viktigaste var emellertid att 

respondenterna kände sig trygga i situationen och därför hade vi tillgodosett 

eventuella önskemål om anonymitet. Det var dock ingen av respondenterna som 

önskade anonymitet. Det sista vi gjorde innan vi tackade för att de hade tagit sig 

tid, var att fråga om vi kunde återkomma om det var något mer vi behöver veta 

och det var i samtliga fall inga problem. 

 

I bilen, efter varje intervjutillfälle, skrev vi ned våra reflektioner och de frågor vi 

diskuterade var av typen som följer; ”Hur var stämningen under intervjun?” 

”Hur blev vi tilltalade?” (detta har med maktbalansen att göra) ”Fanns det ett 

genuint intresse från respondenten?” ”Vad talade denne gärna om och vad 

talades mindre gärna om?”. För att underlätta tolkningen och få en rikare bild 

bör man direkt efter varje intervjutillfälle skriva ned sina intryck och 

observationer57. Vi blev alltid bemötta på ett mycket trevligt och respektfullt 

sätt, exempelvis blev vi i samtliga fall erbjudna kaffe och kaka. Stämningen 

under intervjuerna var informell och avslappnad. De vi intervjuade hade alla i 

dagsläget stor erfarenhet inom ledarskap och intervjuerna var mycket intressanta 

och lärorika. Under två av intervjuerna kände vi oss dock mer ”unga och 

oerfarna”, kanske inte på grund utav överlägset beteende utan mer för att de ville 

guida eller undervisa oss. Samtliga visade ett stort intresse både för 

ledarskapsfrågor och berättade mer än gärna om sina erfarenheter i Spanien.  
                                           
56 Ekholm & Fransson (1979). 
57 Taylor & Bogdan (1975). 
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2.2.5.  Bearbetning av empirin 

Samtliga intervjuer skrevs ut ordagrant och sedan läste vi var och en igenom 

dessa och förde anteckningar eller gjorde markeringar i texten. Det finns ingen 

standardteknik och regler för hur en undersökning som bygger på kvalitativa 

intervjuer ska genomföras58. Det finns dock olika standardval av metoder i en 

undersöknings olika stadier, dessa omfattar exempelvis frågor om intervjuerna 

ska skrivas ut och hur de ska analyseras. 

 

För att behålla så mycket som möjligt av de enskilda svarens nyanser, men ändå 

få en helhetsbild kan man göra en matris med respondenterna i kolumnerna och 

frågeteman i raderna59. Med syftet att få en överblick av materialet konstruerade 

vi därför en matris baserad på olika teman som täcktes in under intervjun. Denna 

matris struktur kan återses i bilaga 2. Vissa av dessa områden var själva frågorna 

i intervjumallen, men det var även nya teman som kom upp under intervjuerna. 

Dessa nya teman ledde dock till att några rutor förblev tomma då inte alla 

respondenterna tog upp samtliga nya teman. Matrisen bestod av sex kolumner, 

en för varje respondent, och ett 15-tal rader för dessa olika teman. I rutorna 

skrev vi några nyckelord som sammanfattade vad varje person hade sagt. 

Baserat på överblicken som matrisen gav och med ständigt bläddrande i 

utskrifterna av intervjuerna skrevs det empiriska kapitlet. Framställningen av 

empirin kommer därför att följa matrisens olika teman. Vi presenterar där en 

bild av svaren med eventuella mönster och olikheter. För att levandegöra 

empirin och höja dess trovärdighet kompletteras den med talande citat. Citaten 

har valts ut för att de tydliggör och illustrerar det vi kommit fram till genom 

bearbetningen av materialet i varje tema i matrisen.  

                                           
58 Kvale (1997). 
59 Kylén (1994). 
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Som tidigare nämnts var det ingen av de intervjuade som önskade anonymitet, 

men vi har ändå valt att inte använda deras namn i presentationen av empirin då 

vi anser att det inte tillför vår studie något. Det är dock av intresse att kunna 

särskilja dem då olika faktorer i situationen kan ha påverkan på deras ledarskap 

varför vi har valt att ge de dem fiktiva namn som börjar på alfabetets sex första 

bokstäver. 

 

Analysarbetet gick till så att vi applicerade teorierna från referensramen på det 

empiriska materialet genom diskussioner. För att få en överblick i 

analyssituationen skrev vi ner samtliga valda teorier i referensramen och dess 

innehåll på en vit tavla och skrev därefter till nyckelord från empirin som vi 

ansåg var lämpliga. Vidare kan det vara värt att nämna att vi under hela arbetets 

gång har diskuterat mycket. Det har underlättats av att vi har suttit ensamma i 

samma rum, med all litteratur och varsin dator. Det har varit värdefullt att när 

som helst kunna bolla idéer eller rådfråga varandra.  

 

2.3. Metodkritik 

Vi är intresserade av svenska ledares ledarskapsstil under deras period i Spanien. 

Denna problematik studeras endast utifrån svenska ledares perspektiv. Det är 

alltså de intervjuade ledarnas syn på sin ledarskapsstil som undersöks. Det 

optimala tillvägagångssättet vore att komplettera intervjuerna med observationer 

på plats, för att komma åt det verkliga beteendet. Detta har dock av praktiska 

skäl inte varit möjligt för oss, men genom att genomföra icke standaliserade 

intervjuer där vi ställde följdfrågor och bad om exempel på konkreta situationer 

anser vi att vi kom närmare det verkliga beteendet. För att avgöra ledarskapsstil 

vore det även intressant att inte bara studera ledaren utan också dennes 

medarbetare. Genom att intervjua de spanska medarbetarna, och därigenom 
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erhålla deras syn på en den svenske ledarens sätt att leda, skulle problemområdet 

belysas ur ytterligare en värdefull synvinkel. 

 

En av respondenterna var stationerad i Spanien för en länge tid sedan och detta 

kan påverka resultatet, dels för att Spanien har förändrats sedan dess och dels för 

att minnet sviker oss allteftersom åren går. När vi bokade in denna intervju hade 

vi inte klart för oss att det rörde sig om så pass lång tid, men på grund utav 

svårigheterna att få tag i respondenter är denna inkluderad. Vi känner även att 

intervjun har bidragit till vår studie och att det finns gemensamma drag med 

svaren i de andra intervjuerna. 
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3. BEGREPPET LEDARSKAP 
 

Som en introduktion till denna uppsats referensram har vi för avsikt att ge 

läsaren en så klar bild som möjligt av själva ämnet ledarskap. Inledningsvis 

väljer vi därför att presentera en kortfattad historik om forskning och teorier 

kring begreppet ledarskap samt dess utveckling under det senaste decenniet. 

Vidare vill vi redovisa några skillnader vad gäller begreppen ledarskap/ledare 

och chefskap/chef, och vår ställning till dessa definitioner. Slutligen väljer vi att 

presentera några definitioner av begreppet ledarskap. 

 

3.1. Ledarskap: historik 

Ledarskap är inget nytt ämne och har diskuterats ända sen Platons tid. Egyptiska 

hieroglyftecken visar att symbolen för ledare redan fanns för 5000 år sedan60. 

Ordet ledarskap (leadership) har sitt ursprung i det latinska språket och betyder 

att leda, att guida eller att dra61. Behovet av att veta vad ledarskap innebär har 

dock inte alltid funnits. Under upplysningstiden hävdade filosofer som Voltaire 

att människor kunde få kontroll över sitt öde genom tillämpning av enbart sitt 

eget förnuft. Detta skapade en optimistisk vändning i världshistorien.62 

 

I slutet av 1800-talet uppstod det dock förändringar tack vare först Sigmund 

Freud och senare Max Weber63. Dessa mäns idéer förstörde den västerländska 

mannens tro på rationalitet och dennes egen utvecklingsmöjlighet, och dagens 

behov av ledarskap är en omedelbar konsekvens av deras verk. Freud menade att 

under ytan av det rationella tänkandet finns det omedvetna, vilket ansvarar för 
                                           
60 Tirmizi (2002). 
61 Rost (1991), i Toft Madsen (2001). 
62 Goffee & Jones (2000). 
63 Ibid. 
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en stor del av människans beteende. Weber i sin tur spann vidare och menade att 

den mest destruktiva makt är det han kallar för teknisk rationalitet (technical 

rationality), alltså rationalitet utan moral. Teknisk rationalitet är utformningen 

av den organisationsform som Weber oftast kopplas till, nämligen byråkratin. 

Weber menade att byråkratier är skrämmande på grund utav deras effektivitet 

och deras kapacitet att avhumanisera människor, och att den enda makt som kan 

motstå byråkratisering är ett karismatiskt ledarskap. Icke desto mindre, 

karismatiskt ledarskap har även det haft en tämligen blandad framfart. Visst har 

det funnits ledare i olika sammanhang som har haft stor inverkan och alltid 

kommer att bli ihågkomna på grund av deras utmärkande stil, men sen finns det 

även karismatiska ledare som utfört fasansfulla grymheter, så som Hitler och 

Stalin, som heller aldrig kommer att glömmas bort. 1900-talet inleddes därför, 

tack vare Freud och Weber, en aning förvirrande vad gäller ämnet ledarskap. Av 

den orsaken började, både på grund av pragmatiska och filosofiska anledningar, 

ett tämligen intensivt intresse växa fram i fråga om ledarskapskonceptet. I början 

av 1920-talet inleddes många seriösa och vidareutvecklande forskningsprojekt 

samt utredningar kring ämnet, som redovisas i tabell 1 som följer. 

 

Som synes i tabellen finns det en oändligt många teorier kring ämnet ledarskap 

och vi är medvetna om att en begränsning är nödvändig. Som vi redogjort för i 

inledningen har vi valt att inrikta oss på ledarskapsstil. Några av de teorier vi 

tänkt använda oss utav för att kunna uppfylla syftet markerar vi i grått. De 

kommer dock att beskrivas mer ingående samt kompletteras av andra teorier i 

kapitel fyra och fem. Fortsättningsvis i detta kapitel tänker vi emellertid 

redogöra för begreppet ledarskap. 
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Ledarskapssynsätt och 
huvudargument 

Kända teorier 
och empiri 

Huvudsakliga 
forskningsfrågor Tidsperiod 

Egenskapssynsättet: 
Fysiska aspekter 
 
Personliga förmågor 
 
Observerat beteende 

 
"Choice of associates" 
(Patridge, 1934) 
 
"Nomination by qualified 
observers" (Bellingrath, 1930) 

Vilka egenskaper/förmågor 
urskiljer en ledare från en 
icke-ledare? 
 
I vilken utsträckning skiljer sig 
en ledare från övriga? 

1900- 

Beteendesynsättet: 
"Consideration/initiating 
structure" 
 
"Delegative/paticipative" 
 
"Production/employee" 
 
"Task/relation" 
 
"Manage/lead" 

Ohio-studierna: 
"consideration/initiating 
structure" (Stogdill et al., 
1948) 
 
Michigan-studierna: 
"production/employee-
centered leaders"  
(Likert et al., 1951) 

Vilka beteenden visar en 
ledare? 
 
Är ledarbeteende hårt eller 
mjukt? 
 
Är ledarbeteende uppgifts- 
eller relationsorienterat? 
 
Vilket beteende är mest 
effektivt? 

1940- 

Maktsynsättet: 
Referent 
Legitim 
Belönande 
Tvingande 
Expert 

(French & Raven, 1959) Hur viktigt är makt vad gäller 
ledarskapsbeteende? 
 
Vilka makt/påverkans källor är 
relevanta? 
 
Hur reagerar medarbetare på 
ledarbeteende? 

1950- 

"Contingency"/situations-
synsättet: 
"Favorableness" 
 
"Maturity of followers" 
 
Motivering 
 
Roller 
 
"Practices" 
 
"Transformational leadership, 
transactional leadership & 
non-leadership" 

"Least preferred co-worker" 
(Fiedler et al., 1967) 
 
"Situational leadership" 
(Hersey & Blanchard, 1967) 
 
"Path-Goal theory" 
(House, 1971) 
 
"Managerial roles" 
(Mintzberg, 1973) 
 
"Multifactor leadership 
Questionnaire" (Bass, 1985) 
 
"Managerial practices survey" 
(Yukl, 1990) 
 
"Full Range Model" 
(Bass et al., 1994) 

Vilka processer i form av 
egenskaper, förmågor och 
beteenden framkommer i 
specifika situationer? 
 
I vilken utsträckning påverkar 
en specifik situation en 
ledares beteende? 
 
Vilket är det mest effektiva 
beteendet i en specifik 
situation? 
 
Vilken är den optimala 
kombinationen av olika 
ledarskapsstilar? 

1960- 

Tabell 1: Ledarskapssynsätt i forskning under 1900-talet. 

Källa: Toft Madsen (2001), s. 6-7. 
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3.2. Ledarskap (ledare) och chefskap (chef) 

Vid studier av litteratur inom ämnet ledarskap dyker även en annan benämning 

upp, närmare bestämt chefskap. Dessa två begrepp kan te sig vara mycket 

likartade, men det finns dock en mängd författare som menar att de har olika 

betydelser. Bjerke är av den åsikten att ledarskap och chefskap sällan ses som 

synonymer i dagens forskning och att det numera finns två olika synsätt som 

skiljer begreppen åt. Det ena innebär att ledarskap skulle vara en funktion av 

chefskap, alltså man kan vara ledare utan att vara chef. Det andra synsättet 

innebär att ledarskap involverar en högre förmåga samt effektivitet64. Med andra 

ord; en chef är en person som gör saker rätt, medan en ledare är en person som 

gör rätt saker65. 

 

Kotter menar även han att de finns skillnader vad gäller definition av ledarskap 

respektive chefskap, men hans syn skiljer sig dock en aning från Bjerkes. Enligt 

Kotter66 innebär chefskap stabilitet och ledarskap förändring, och ingen är bättre 

än den andre eller kan ersätta den andre. Chefskap har att göra med själva ordern 

samt bevaringen av nyckelfaktorerna (kvalitet och lönsamhet på produkterna) 

som håller organisationen på säkert spår. Kotter menar att det är tack vare 

chefskap som 1900-talets stora komplexa företag lyckats utvecklas, då de utan 

chefskap blir tämligen kaotiska. Att hantera komplexitet är en viktig uppgift för 

en chef. Detta innebär även att behovet av kontroll är stort samt att motiverande 

och inspirerande beteende inte är nödvändigt. 

 

Ledarskap enligt Kotter67 har, som nämnts tidigare, med förändring att göra, hur 

man hanterar olika sorters förändringar. Det är något som är väldigt viktigt i 

                                           
64 Bjerke (1999). 
65 Drucker (1974), i Bjerke (1999). 
66 Kotter (2001). 
67 Ibid. 
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dagens samhälle då det konstant sker en mängd förändringar, såsom 

internationell konkurrens, avreglering av marknader, teknisk utveckling et 

cetera. Att göra det man gjorde igår duger inte idag, och absolut inte imorgon, så 

därför beror ett företags överlevnad på utförandet av förändringar. En ledare bör, 

tillskillnad från en chef, ha ett både inspirerande och motiverande beteende samt 

en hel del energi för skapandet av visioner. 

 

Ett annat sätt att se på skillnaden mellan ledarskap och chefskap kan göras 

genom Arvonens makt-baser68, som är likartade med Kotters definitioner. 

Arvonen menar att en chef har en formell position med auktoritet, där 

kommunikationen med medarbetarna är tämligen neutral och objektiv. En ledare 

å andra sidan har en informell legitimitet vars makt är baserad på personlighet 

med direkt och personlig kommunikation. Arvonens definitioner är även 

besläktade med Toft Madsens69 definition, som menar chefskap har mer med 

planering och kontroll att göra medan ledarskap har mer med deltagande och 

värdeskapande att göra. Hon hävdar dock att på grund av den förändliga värld vi 

lever i idag använder man termen ledarskap vad gäller nästan alla 

chefspositioner, och att diskussionerna kring skillnaderna mellan chefskap och 

ledarskap idag är utbytta mot diskussioner kring olika typer av ledarskap. 

 

I vår studie har vi, som beskrivits i metoden, intervjuat personer som har haft en 

ledande position i Spanien. Vi anser dock att det är svårt att avgöra huruvida de 

enligt teorin är chefer och/eller ledare. Det beror på vilket angreppssätt man 

antar, och även vid valet av ett angreppssätt är det svårt att göra en tydlig 

definition då det finns tämligen många. Så på grund av denna förvirring vad 

gäller definitionerna på de två begreppen har vi därför valt att behandla dem 

                                           
68 Arvonen (1989), i Bjerke (1999). 
69 Toft Madsen (2001). 
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som lika, då de går in väldigt mycket i varann. Bass70 menar att när det handlar 

om mänskliga faktorer och interpersonella aktiviteter blir skillnaden mellan 

begreppen ännu mer överlappande. Av den orsaken att vi valt att behandla 

ledarskapsstilen gentemot medarbetarna känner vi därför inget behov av att 

separera begreppen och kommer i fortsättningen av denna uppsats använda 

chefskap/chef och ledarskap/ledare alternerande. Syftet med uppsatsen är inte 

heller att göra distinktion mellan begreppen utan att bidra med förståelse för 

vilken ledarskapsstil svenska ledare antar gentemot sina spanska medarbetare i 

Spanien. 

 

3.3. Ledarskapsdefinitioner 

Ordet ledarskap har länge fascinerat många och åtskilliga har under lång tid 

försökt definiera begreppet. Även fast ordet för många utav oss skapar en bild 

med en ledare och dennes medarbetare eller följeslagare (followers), så är själva 

förståelsen kring begreppet tämligen förvirrande. Barnes och Kriger71 menar att 

ingen har lyckats med att komma på en bra universaldefinition av ledarskap. 

Författaren Burns72 har i en studie åberopat 130 olika definitioner på begreppet, 

vilket påvisar svårigheten med att hitta en universal betydelse. Stogdill73, en 

guru inom ledarskap, menar även han att det troligtvis finns lika många 

definitioner på ordet ledarskap som det finns personer som försökt definiera det. 

 

De flesta definitioner av ledarskap reflekterar dock antagandet om att det är en 

process där en persons influens över andra utövas, för att på så sätt guida, 

strukturera samt underlätta både aktiviteter och relationer inom en organisation. 

Ledarskap har uttrycks som bland annat egenskaper, beteende, samspelsmönster 

                                           
70 Bass (1990). 
71 Barnes & Kriger (1986), Bjerke (1999). 
72 Burns (1981), Bjerke (1999). 
73 Stogdill (1974), Yukl (2002). 
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och influens74. Andra författare vill dock lägga vikt på att ledarskap inte bara är 

beroende av ledaren, utan menar att det är en relation mellan ledare och 

följeslagare som är ämnad att reflektera över deras ömsesidiga mål75. 

 

Vi anser emellertid att det så här långt i arbetet inte är nödvändigt att lösa frågan 

om vilket perspektiv på ledarskap som passar oss bäst. Detta mycket på grund av 

att vi först och främst är ute efter att bidra med förståelse för en ledarskapsstil, 

inte definiera hela ämnet ledarskap, vilket är något vi kommer att redogöra för 

senare i uppsatsen. Vi känner dock att det är viktigt att inledningsvis ge en bild 

av hur vi har tänkt och vilka definitioner som har väglett oss i 

ledarskapsdjungeln. 

 

___________________ 

 

Denna bakgrund som nu har presenterats, både historik och de olika 

definitionerna, ger läsaren en förståelse för de olika byggstenarna som finns 

inom ledarskapsforskningen samt grunden för dagens syn på ledarskap. Vi vill 

vidare med kommande kapitel leda in läsaren på ledarskapsstil som är den delen 

av ledarskap vi valt att studera, men vi känner dock att detta kapitel är 

nödvändigt för att förstå komplexiteten vad gäller ämnet ledarskap. 

Ledarskapsstil är som sagt var bara en del av helheten. 

 

 

                                           
74 Yukl (2002). 
75 Rost (1991), i Toft Madsen (2001). 
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4. LEDARSKAPSSTIL 
 

I detta kapitel presenterar vi begreppet ledarskapsstil för läsaren. Vi inleder 

med att klargöra begreppen roll, stil och beteende, som alla ständigt dyker upp i 

litteraturen kring ämnet. Vidare ämnar vi smalna av studien med hjälp av att 

redogöra för olika författares teorier kring ledarskapsstil. Både några äldre 

erkända teorier kring fenomenet samt några modernare. Med dessa teorier har 

vi för avsikt att lyfta fram olika stilar inom agerandet, beslutsfattandet och 

attityder. Vi vill även belysa den delen av en ledarskapsstil som har att göra 

med det bortom de ordinära uppgifterna. Dessutom anser vi det vara av stor vikt 

att lyfta fram teorier kring ämnet som även behandlar situationens inverkan på 

ledarskapsstil. Avslutningsvis redogör vi för en sammanfattning av samtliga 

valda teorier vad gäller identifiering av ledarskapsstil. 

 

4.1. Utredning av begreppen roll, stil och beteende 

Som visats i tabell 1 i föregående kapitel menade många författare under början 

av 1900-talet att ledarskap berodde på en persons egenskaper och förmågor. 

Lewin76 var den förste som gjorde en modifikation av de gamla teorierna och 

hävdade att det finns en uppsättning med beteenden som kan skildras som 

ledarskapsegenskaper, men att de inte är medfödda. Denna typ av egenskaper 

kan utvecklas och läras in, för att i sin tur leda till effektivt ledarskap. Den 

studien som avfyrade dessa nya teorier är en studie där Lewin, Lippitt och 

White77 manipulerade olika ledarstilar på en pojkklubb, med vilken man ämnade 

mäta vilken stil som var mest effektiv. De utförde även liknade studier på andra 

ställen i världen där man kom fram till resultat där ledarskapsstilarna varierade. 
                                           
76 Lewin, Lippitt & White (1939), i Smith & Peterson (1988). 
77 Ibid. 
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För att kunna fortlöpa studien är vi dock av åsikten att det vid det här laget är 

viktigt att definiera tre tämligen besläktade begrepp; nämligen roll, stil och 

beteende. Dessa tre ord är av väsentlig betydelse för uppsatsen och har således 

konstant dykt upp i vår litteratursökning kring ledarskap. De har använts både 

som i stort sett identiska begrepp men även som ord med olika definitioner. 

Därför anser vi det vara av stor vikt att klargöra de betydelser som vi valt att 

använda oss utav. 

 

Rent generellt kan roll definieras med hjälp av de beteenden den omfattar, med 

hjälp av de regler som gäller för den eller med hjälp av andra medlemmars 

förväntningar på den som uppbär rollen78. Vad gäller begreppets betydelse inom 

ämnet ledarskap definierar Bass79, en erkänd författare inom området ledarskap, 

roll som ett beteendemönster som förväntas av en individ i en utnämnd funktion 

i en särskild position inom en grupp, organisation eller sällskap. En ledare kan 

dock ha många roller och dessa är bland annat förhandlaren, entreprenören och 

språkröret80. Vi kommer i vår studie rikta in oss på endast en roll, nämligen 

ledarrollen som nämns i inledningen, vilket innebär att det blir en begränsad 

användning av begreppet. 

 

Stil kan i stora drag identifieras som någons sätt att leva, tänka, bete sig, 

uppträda eller handla81, eller som ett enhetligt, av vissa genomgående drag 

präglat sätt att utföra något82. Vad gäller ledare handlar stil om hur man 

uppträder som ledare, förhåller sig till människor och påverkar sitt arbetslag83. 

En ledares stil kan ses som karakteristiska beteendemönster och själva begreppet 

                                           
78 Dalén (1966). 
79 Bass (1990). 
80 Mintzberg (1990). 
81 Svenska Akademins Ordbok (2002). 
82 Dalén (1966). 
83 Leigh & Mayanard (1995) s. 156. 
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ledarskapsstil bygger på antagandet om att det finns en uppsättning specifika 

beteenden som tillsammans bildar en repertoar84. Stil är ett begrepp som är av 

stor vikt för denna studie då det inkluderar den aspekten av ledarskap som vi är 

intresserade utav, nämligen ledarens relation till sina medarbetare, och av den 

anledningen kommer vi att använda begreppet ofta. 

 

Beskrivningarna av roll och stil är dock oerhört lika. Det som skiljer dem åt är 

det faktum att roll är ett beteendemönster som förväntas av en individ i en 

specifik funktion; såsom position i ett företag eller grupp, medan stil är 

detsamma men inte i en viss funktion. Då roll gäller för en person i en viss 

funktion är begreppet stil mer användbart i vår studie eftersom vi intervjuat 

ledare i olika typer av ledarfunktioner. 

 

Begreppet beteende kan allmänt definieras som någons uppförande, förhållning 

eller uppträdande vid något visst tillfälle, i en bestämd situation85. Ur ett 

ledarskapsperspektiv är beteende en handling, uppträdande eller agerande som 

resulterar i att andra reagerar åt samma håll86. Det har att göra med att ledaren, 

med hjälp av sitt uppträdande, ska kunna leda och koordinera arbetet som 

dennes medarbetare utför87. Beteende är, precis som stil, en viktig del av vår 

studie och då de båda ordens definitioner överlappar varandra en aning anser vi 

att de ibland kan vara tämligen svåra att särskilja. 

 

                                           
84 Ekvall (1992). 
85 Svenska Akademins Ordbok (2002). 
86 Shartle (1956), i Bass (1990). 
87 Fiedler (1967), i Bass (1990). 
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4.1.1.  Vår definition av ledarskapsstil 

Modellen här nedan hjälper såväl oss som läsaren att klara ut eventuella 

skillnader mellan begreppen stil och beteende. Helheten som figuren ämnar visa 

är en ledares slutliga stil och dess olika komponenter. 

 
 
 Erfarenhet   Situationen 
 Personlighet & lärande om i objektiv 
 ledarskap mening 
 
 
 Generell Perception av 
 ledarstil situationen 
 
 

Ledarbeteende 
i konkreta 
situationer 

 
 

Figur 4: Modell av begreppet ledarstil. 

Källa: Ekvall (1992), i Schaller & Johansson (1992), egen bearbetning. 

 

I figuren kan vi följaktligen se att den generella ledarstilen är en stark 

komponent till ledarbeteendet, men att den slutgiltiga ledarstilen formas av mer 

än så88. Vidare framhäver modellen även vikten av såväl situationen samt 

tidigare erfarenheter. Perceptionen av den konkreta situationen påverkar 

ledarens handlande, vilket då i sin tur påverkar ledarbeteende precis som den 

generella ledarstilen. Ledarens personlighet har också stor påverkan på en 

ledares stil, men den är inte påverkningsbar på det sättet som hela 

ledarskapsstilen är89. 

 

Vi anser att situationen, som i detta fall är en annan nationell kultur, påverkar 

ledarskapsstilen. Det finns dock författare som har åsikten att en ledare beter sig 

på ett likartat sätt i olika situationer. Detta är grundat på argumentet att en ledare 
                                           
88 Ekvall (1992). 
89 Smith & Peterson (1988). 
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inte kan förändra sin grundläggande stil då denna är djupt förankrad i 

personligheten.90 Vi frågar oss emellertid om detta är fallet eller om en svensk 

ledares beteende i Spanien påverkas? I en undersökning av Nebeker och 

Mitchell91 fann de dock att ledarskapsstilen varierade beroende på ledarens 

förväntningar av den nya situationen. Även Zander92 stödjer detta resonemang 

eftersom hon menar att en ledares beteende varierar i olika kulturella kontext, 

alltså olika situationer. 

 

Vi kommer följaktligen i denna studie att huvudsakligen användas oss av 

begreppen stil och beteende, och ämnar använda dem så som att beteendet är ett 

uttryck för en stil, i detta fall; en ledarskapsstil. Således formar olika 

beteendemönster en stil. Våra tankar kring stil redovisas i figur 5 här nedan där 

de streckade bollarna, som representerar olika beteenden, tillsammans formar en 

stil. Vi menar dock att dessa beteenden påverkas av situationen som ledaren 

befinner sig. I vår studie består situationen av den spanska kulturen som tar sig 

form genom ledarens spanska medarbetare. 

                                           
90 Fiedler (1967), i Ekvall (1992). 
91 Nebeker & Mitchell (1974), i Bass (1990). 
92 Zander & Maznevski (1999). 
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Figur 5: Vår definition av ledarskapsstil. 

Källa: Egen. 

 

4.2. Teorier om ledarskapsstil 

För att kunna identifiera en ledarskapsstil kommer vi följaktligen att redovisa ett 

antal teorier som behandlar just detta. Dessa teorier ämnar vi använda i analysen 

för att se huruvida det går att urskilja ett mönster hos de intervjuade. Det är 

viktigt att komma ihåg att dessa är teorier skrivna av olika författare varför de 

kan använda samma begrepp fast definiera dem en aning olika. 

 

4.2.1.  ”Consideration” & ”Initiating structure” 

Många forskare från den perioden då stil och beteendebegreppen infördes i 

ledarskapsforskningen enades om att det mest effektiva sättet att få reda på en 

ledarskapsstil är genom att utveckla ett frågeformulär där både ledare och deras 

medarbetare får redogöra för deras uppfattningar angående ledarens beteende. 

Ohio-studien, som Stogdill et al. utförde 1948, är en känd sådan studie som 

resulterade i två olika dimensioner, nämligen ”consideration” och ”initiating 

Stil 

Beteende

Beteende

Situation

Kultur Den spanska kulturen 

genom medarbetarna 
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structure”93. ”Consideration” skulle kunna översättas till hänsynstagande och 

”initiating structure” skulle kunna översättas till påbörjad struktur. Vi känner 

dock att dessa översättningar inte representerar orden väl och väljer därför att 

använda dem på engelska. 

 

”Consideration” handlar om att ledaren agerar på ett vänskapligt och stöttande 

sätt samt visar stort intresse för medarbetarnas välfärd94. Det kan ha att göra med 

att ledaren rådgör med medarbetarna angående viktiga frågor eller lyssnar på 

medarbetarnas problem. Rent generellt innefattar denna dimension av 

ledarskapsbeteende att ledaren behandlar sina medarbetare som en jämlike. 

”Initiating structure” å andra sidan är den dimension där ledaren bestämmer och 

strukturerar dennes samt de anställdas roller för att kunna nå gruppens formella 

mål95. Ledaren såväl delegerar arbete som kritiserar det. Medarbetarna är 

tillbedda att följa de standardiserade procedurerna medan ledaren erbjuder nya 

tillvägagångssätt vid lösning av problem. 

 

4.2.2.  Direktiv & Deltagande 

Författarna Stogdill et al:s teori anser vi vara bra men tämligen vid och kan 

bland annat kompletteras med en teori om beslutsfattandestil, som är en viktig 

del då den kan involvera medarbetarna mer eller mindre ofta och till olika 

grader. Således varierar tillvägagångssättet stort vad gäller beslutsfattandet. 

Vissa ledare väljer att ensamma fatta besluten utan att ens få råd från sina 

medarbetare och istället själva söka upp de lösningar som är möjliga, medan 

andra ledare involverar sina medarbetare till hundra procent i beslutsprocessen. 

Författarna Tannenbaum och Schmidt96 har föreslagit följande två motpoler vad 

                                           
93 Smith & Peterson (1988). 
94 Yukl (2002). 
95 Ibid. 
96 Tannenbaum & Schmidt (1958), i Bass (1990). 
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gäller beslutsfattandestil, direktiv (direction) och deltagande (participation), och 

menar att de är två poler av en sammanhängande serie med många nivåer 

emellan dem. Detta demonstreras här nedan, i figur 6, och följs av en 

förtydligande förklaring. 

 
Nivåer: 

1 2 3 4 5 6 7 

Direktiv........................................................................................Deltagande 

 

Figur 6: Nivåer av beslutsfattande. 

Källa: Egen. 

 

På den ena ytterligheten, direktiv, fattar ledaren ensam alla beslut och ger sina 

medarbetare instruktioner utan att ens förklara varför97. På nivån efter denna 

fattar ledaren ensam beslut men övertalar sina medarbetare att acceptera dem. På 

nästa nivå, nummer tre enligt figuren, fattar ledaren även här ensam beslut men 

söker acceptans från medarbetarna, genom till exempel presentationer av sina 

idéer, vilket också leder till större insikt hos medarbetarna.98 På mellannivån, 

alltså nivån i mitten av de två motpolerna, formulerar ledaren ensam problemet 

och fattar det slutgiltiga beslutet men medarbetarna har inflytande. På nästa 

nivå, nummer fem, presenterar ledaren problemet, får förslag från medarbetarna 

och fattar sedan beslut. På nivån efter denna definierar ledaren gränser och 

uppmanar sedan att gruppen fattar beslut. På sista nivån, på ytterligheten som 

kallas för deltagande, ger ledaren gruppen frihet till problemlösning och beslut 

förutom vissa begränsningar från dennes överordnade.99 

 

                                           
97 Tannenbaum & Schmidt (1958), i Bass (1990). 
98 Tannenbaum & Schmidt (1976), i Herbert (1976). 
99 Ibid. 



Ledarskapsstil 

 41

4.2.3.  Intresse för människor & resultat 

För att bygga vidare på teorin om beslutsfattandestil anser vi det vara av stor 

vikt, för att gå en aning djupare, att lyfta fram vilken attityd en ledare har 

gentemot sitt arbete. Många författare understryker vikten av att ha en attityd där 

man både är fokuserad på människorna inom organisationen samt på resultatet. 

Författarna Blake och Mouton100 har utvecklat en figur, som redovisas här 

nedan, som vi anser är bra i detta avseende då den dramatiskt skildrar de två 

dimensionerna. Den kallas för ”the Managerial Grid” och har ofta använts till 

chefsutbildning samt för att söka identifiera olika kombinationer av 

ledarskapsstilar101. 
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Figur 7: The Managerial Grid. 

Källa: Bjerke (1999), s. 59. 

 

Figuren visar hur olika kombinationer av intresse för resultat (concern for result) 

och intresse för människor (concern for people) kan forma olika stilar. Ledarens 

intresse för resultat handlar om ledarens attityd gentemot en mängd olika saker 

som exempelvis procedurer och processer, forskningens kreativitet, 

arbetseffektivitet och kvaliteten på medarbetarnas tjänster102. Ledarens intresse 

                                           
100 Blake & Mouton (1964), i Bjerke (1999). 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
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för människor kan även det definieras som ledaren attityd inom ett brett område 

som täcker bland annat ombesörjande av bra arbetsförhållanden, delegering av 

ansvar baserat på tillit istället för ren lydnad samt bevarandet av 

tillfredsställandet av interpersonella relationer. 

 

Författarna identifierar således fyra ytterligheter vad gäller stilar103. Stilen 1.1, 

som kallas för kraftlös ledning (impoverished management) och innebär att 

cheferna involverar sig minimalt i jobbet och engagerar sig väldigt lite med både 

människorna i organisationen så väl som resultatet. Den raka motsatsen är stil 

9.9, som refereras till team ledning (team management), där cheferna är riktiga 

teamledare och visar engagemang både för människorna och resultatet. De har 

då förmågan att kunna koppla ihop produktionens behov med människornas 

behov. 

 

Stilen 1.9, som generellt kallas för klubb ledning (country club management), 

lägger vikten på människorna. Det innebär att cheferna förespråkar och 

prioriterar en omgivning där alla är avslappnade, vänliga samt glada. Att få 

igång kraftansträngningar för att uppfylla företagens mål hamnar i andra hand.104 

Denne stils motsats är stil 9.1, som kallas för auktoritet-lydnadledning 

(authority-obedience management), koncentrerar sig på organisationens resultat. 

Dessa typer av ledare dikterar allt om vad som skall göras och hur det ska 

genomföras till sina underställda, och de strävar huvudsakligen efter att utveckla 

en effektiv organisation.105 

 

Mittemellan dessa fyra ytterligheter hamnar stilen 5.5 som kallas för 

organisationmannens ledning (organization man management), vilket innebär att 

                                           
103 Blake & Mouton (1964), i Bass (1990). 
104 Blake & Mouton (1964), i Bjerke (1999). 
105 Blake & Mouton (1964), i Bass (1990). 
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cheferna har mellanstort engagemang vad gäller både människorna och 

resultaten. Ledaren kör således ett lagom race, alltså lagom stort intresse, som 

leder till överensstämmelse med det nuvarande läget.106 

 

4.2.4.  Transaktionell & Transformativ 

Många författare har på senaste tiden lyft fram vikten av att vara mer än bara 

ledare, alltså mer än att bara utföra de ordinära uppgifter som en ledares dag 

består utav. Dessa ordinära uppgifter är sådana som exempelvis delta i viktiga 

möten och hålla koll på vad som ska göras för att gå med vinst. En utav de första 

författarna inom området är Burns107, som introducerade konceptet om 

transaktionella och transformativa ledare. Transaktionellt ledarskap ses som ett 

utbyte av belöning för arbetsuppfyllelse medan transformativt ledarskap innebär 

att ledaren motiverar medarbetarna genom att inkludera dem så att de överstiger 

sitt eget intresse för organisationens skull. Burns relaterar det transaktionella 

ledarskapet med byråkratisk auktoritet och det transformativa ledarskapet till en 

process där man bemyndigar medarbetarna. Denna syn på ledarskapsstil är 

tämligen annorlunda då den delvis går bortom de vardagliga uppdragen som en 

ledare utför. Tidigare beskrivna teorier redogör mer för två motpoler av en 

ledarskapsstil, medan denna menar att det utöver en viss stil finns ännu en 

dimension som inkluderar en slags överkurs inom ledarskap. 

 

Burns teorier inspirerade ledarskapsgurun Bass till att vidareutveckla dessa, och 

det resulterade i den transformativa ledarskapsteorin. Bass menar att en 

transformativ ledare motiverar och inspirerar människor att göra mer än de 

egentligen tänkt och ofta till mer än de trodde var möjligt108. Transformativt 

ledarskap inträffar när en ledare breddar samt höjer intresset hos medarbetarna 
                                           
106 Blake & Mouton (1964), i Bass (1990). 
107 Toft Madsen (2001). 
108 Ibid. 
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och när denne får dem att blir mer medvetna samt acceptera gruppens uppdrag 

och mål109. Som en transformativ ledare är det viktigt att vara uppmärksam på 

olikheter hos medarbetarna och skapa intellektuell stimulans. Det som skiljer 

transformativa ledare från transaktionella är huvudsakligen att de ser sig själva 

som eviga lärjungar och förändringsagenter110. De har tro på människor samt är 

modiga individer som står på sig och tar risker för organisationens skull. 

 

Bass111 definierade sju olika dimensioner som är nödvändiga för att kunna 

beskriva existerande ledarskapsstilar, som han kallar för den fullständiga 

urvalsmodellen av ledarskap (the full range model of leadership). Dessa sju 

dimensioner är indelade i tre huvudstilar, nämligen transaktionell, transformativ 

samt icke-ledarskap. Bass menar att en ledare kan uppvisa alla tre huvudstilarna 

i kombination med varandra och att en optimal mix bör föredras för att kunna 

utföra aktivt och effektivt ledarskap. 

 

Den fullständiga urvalsmodellen av ledarskap inklusive beskrivningar av 

samtliga sju dimensioner redovisas här nedan, som tabell 2, i en egen 

bearbetning. 

 

                                           
109 Bass (1990). 
110 Tichy & Devanna (1986), i Bjerke (1999). 
111 Toft Madsen (2001). 
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Inspirerande motivering (inspirational motivation)
- ledaren skapar visioner och mål, samt är engagerad.
Intellektuell stimulans (intellectual stimulation)
- ledaren underlättar kreativitet, nyskapande och 
noggrann problemlösning.
Idealiserad influens (idealized influence)
- ledaren är en rollmodell som erhåller respekt och 
förtroende.
Hänsynstagande till individ (individual consideration)
- ledaren coachar, ger enskilt stöd och accepterar 
olikheter.

Villkorlig belöning (contingent reward)
- ledaren ger noggrant angivna villkor och belöningar.
Ledning-med-undantag (mangagement-by-exception)
- aktiv - ledaren kontrollerar och rättar avvikelser.
- passiv - ledaren ingriper endast för att korrigera 
avvikelser.

Icke-ledarskap - frånvaro eller undvikande av ledarskap.

Transformativt ledarskap

Transaktionellt ledarskap

 
Tabell 2: Bass fullständiga urvalsmodell av ledarskap. 

Källa: Bass (1994) i Toft Madsen (2001); och Bass (1990). Egen bearbetning. 

 

Enligt Azziz, Crotts och Kent112 beror dock transformativt ledarskap på fyra 

övergripande beteenden som baserats på en studie där medarbetarna bedömde 

sina ledare. Det första, som kallas för faktor 1, är en kategori med beteenden 

som handlar om att skapa en team- och vi-känsla. Detta kan göras genom att 

involvera människor i beslutsprocessen, delegera ansvar, främja samarbetet 

kring de gemensamma målen och bry sig om andra. Faktor 2 inkluderar 

beteenden som har att göra med att ständigt diskutera visionen med 

medarbetarna för att på så sätt förmedla ledarens vision till dessa. Vikten 

hamnar på att skapa en känsla för vart man är på väg och en klar känsla för 

framtiden. Faktor 3 reflekterar ledarens förmåga att skapa och bevara en viss 

tillvaro som bedöms av medarbetarna genom deras emotionella 

                                           
112 Azziz, Crotts & Kent (2001). 
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överensstämmelse samt de värderingar och principer de står för. Det gäller alltså 

att skapa en känsla av meningsfullhet och ett beteende som avspeglar ledarens 

grundläggande avsikter. Faktor 4 har att göra med ledarens förmåga att kunna 

berätta sina idéer för medarbetarna och ta den tid som behövs samt diskutera 

dem på djupet. Det har inte att göra med hur mycket man diskuterar, alltså 

kvantitet, utan snarare med huruvida ledare lyckas förmedla sina tankar till 

medarbetarna; kvaliteten. 

 

4.2.5.  Bestämdhet & Mottaglighet 

Beteendestil reflekterar även dimensioner som på olika sätt kan kombineras och 

på så sätt skapa olika typer av stilar. Studier har gjorts kring kombinationer av 

olika grader av bestämdhet samt mottaglighet hos ledare. Det har resulterat i 

fyra olika beteendestilar, som kan ses i figur 8113. 
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Figur 8: Huvudsakliga interaktiva dimensioner. 

Källa: Darling & Walker (2001), egen bearbetning. 

 

Analyseraren (analyzer) är oftast systematisk och noggrann i sitt 

tillvägagångssätt och samlar in mycket information innan han/hon agerar114. 

Denne typ av ledare föredrar ordning och reda, och kan ibland ses som en aning 

                                           
113 Darling & Walker (2001). 
114 Ibid. 
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formell. Direktören (director) ses som tämligen uppgiftsorienterad och är 

således oftast pragmatisk, objektiv och lite utav en tävlingsmänniska. Han/hon 

är många gånger beredd att ta risker och är även uppskattad för sin förmåga att 

få saker och ting gjorda. Relateraren (relater) å andra sidan föredrar stabilitet 

istället för risker och är en gemytlig teamledare som engagerar sig mycket i 

relationerna till sin medarbetare115. Förtroendet som denne typ av ledare har för 

sina medarbetare lyfter oftast fram det bästa hos dem. Den sociala (socializer) är 

optimistisk, entusiastisk och tycker om att stå i centrum. Denne har förmågan att 

såväl inspirera som övertala folk och är beredd att ta risker för att fånga 

gynnsamma möjligheter. 

 

4.3. Teorier om ledarskapsstil som inkluderar situation 

Situationsledarskapsteorin började, som synes i tabell 1 i kapitel tre, ta form 

under 1960-talet och hade stor genomkraft under 1970- och 1980-talen. Detta 

synsätt understryker kontextuella faktorer som påverkar ledarskapsprocessen116. 

Det finns några huvudvariabler som är av stor vikt för 

situationsledarskapsteorin; medarbetarnas kunnande, organisationens karaktär, 

omgivningen och karaktären på arbetet som utförs av ledarens enhet. Det 

handlar om en annorlunda typ av ledarskapsbeteende mycket beroende på 

förtroendet och kunskaperna som medarbetarna har i förhållande till sina 

arbetsuppgifter. Grundtanken är att samma beteendemönster, alltså stil, inte 

alltid är det mest optimala i alla situationer utan att olika beteendemönster är 

effektiva i olika situationer. 

 

                                           
115 Darling & Walker (2001). 
116 Yukl (2002). 
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4.3.1.  ”Contingency” teorin 

Författaren Fiedlers117 erkända ”contingency” teori var den första stora inom 

detta synsätt och introducerades först 1967. Begreppet ”contingency” är 

tämligen komplext och vi har inte lyckats hitta någon lämplig översättning. 

Teorin innefattar dock påverkansfaktorer och skulle kunna kallas för teorin om 

situationsfaktorer som påverkar ledarskapsstil. Vi är ändå av åsikten att det 

engelska ordet är bäst då översättningen inte blir exakt och teorin är känd för 

just ordet ”contingency” och väljer därför att använda det engelska ordet. Teorin 

inkluderar tre viktiga variabler som lägger grunden för situationens gynnsamhet 

(situational favorableness), nämligen relationen mellan ledaren och 

medarbetarna (leader-member relations), positionsmakten (position-power) och 

uppgiftsstrukturen (task structure)118. Situationens gynnsamhet innebär till 

vilken grad situationen i sig ger ledaren kontroll över medarbetarna119. 

 

Ledarrelationerna med medarbetarna har att göra med i vilken utsträckning 

ledaren har medarbetarnas stöd och lojalitet. Relationerna med medarbetarna bör 

vara vänskapliga och samverkande. Positionsmakt handlar om till vilken grad 

ledaren har auktoritet vad gäller både medarbetarnas arbetsutförande såväl som 

tilldelandet av belöning och straff. Uppgiftsstruktur har att göra med till vilken 

utsträckning det finns standardprocedurer som är i gång för att fullfölja 

uppgifterna. Det inkluderar även detaljerade beskrivningar av den färdiga 

produkten eller tjänsten samt objektiva indikatorer som talar om hur bra 

uppgiften utförs. Mixen av alla tre variabler skapar en viss gynnsamhet samt ett 

behov av olika ledare120. Sambandet som beskrivits ovan kan illustreras på 

följande sätt. 

 
                                           
117 Fiedler (1972), i Toft Madsen (2001). 
118 Ibid. 
119 Yukl (2002). 
120 Fiedler (1972), i Toft Madsen (2001). 
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"Contignecy" faktorer Ledarskapsstil

hög
Positionsmakt Uppgiftsorienterad
Ledarrelationer gynnsamhet Relationsorienterad
Uppgiftsstruktur Uppgiftsorienterad

låg

Gynnsamhet

 
Figur 9: Fiedlers ”contingency” teori. 

Källa: Toft Madsen (2001), egen bearbetning. 

 

Således, enligt figuren, leder mycket eller lite positionsmakt, ledarrelationer och 

uppgiftsstruktur till en viss grad av gynnsamhet. Hög och låg gynnsamhet 

innebär att ledaren bör anta en uppgiftsorienterad ledarskapsstil, medan moderat 

gynnsamhet innebär relationsorienterat. 

 

4.3.2.  ”Path-Goal” teorin 

Ytterligare ett bidrag till synsättet där situationen inkluderas i ledarskapsstil är 

”Path-Goal” teorin. Inte heller i detta fall har vi hittat någon lämplig 

översättning men den handlar om vilken stil en ledare bör anta gentemot sina 

medarbetare för att gå rätt ”väg till målet”. Således skulle teorin kunna kallas för 

just detta, vägen-till-målet, men teorin är mer känd för ”Path-Goal” och därför är 

det lättare att relatera till det engelska begreppet och av den orsaken väljer vi att 

använda det namnet. Grundteorin bygger på att medarbetarnas motivation 

baseras på förväntningar av någon slags belöning. Den hävdar att det finns ett 

behov av att en ledare antar olika ledarstilar för att ge medarbetarna 

tillfredsställelse121. Olika situationsaspekter, såsom typ av uppgift och 

karaktärsdrag hos de medarbetarna, är avgörande för vilken typ av 

ledarskapsbeteende som bör tillämpas för att förbättra medarbetarnas 

arbetsinsatser och trivsel. Enligt modellen finns det fyra beteenden som är 
                                           
121 House et al. (1974), i Toft Madsen (2001). 
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följande; stödjande (supportive), förordnande (directive), deltagande 

(participative) och målinriktat (achievement-oriented)122. 

 

Den stödjande stilen innebär att ledaren tar hänsyn till medarbetarnas behov, 

öppet visar intresse för deras välfärd och skapar en vänlig miljö123. Den 

förordnande stilen går ut på att ledaren ger specifik vägledning och låter 

medarbetarna få veta vad de förväntas göra, samt ber dem att förhålla sig till 

regler och dylikt för att koordinera arbetet. Den deltagande stilen innebär att 

ledaren rådfrågar sina medarbetare och tar deras åsikter och förslag på allvar. 

Den sista stilen, målinriktade, betyder att ledaren sätter sporrande mål, söker 

konstant förbättring av arbetsutförandet samt visar förtroende för att 

medarbetarna ska nå höga nivåer. 

 

4.3.3.  Situationsledarskapsmodellen 

En annan modell inom situationsledarskapsteorier som fått mycket 

uppmärksamhet är Hersey och Blanchards124 situationsledarskapsmodell 

(situational leadership model). Det resonemang som de för är att medarbetarnas 

mognadsnivå avgör vilket ledarbeteende som är det bästa, vilket vi anser vara 

väsentligt i vår studie då kulturen främst avspeglar sig genom medarbetarna. 

Mognadsnivån har inget att göra med kronologisk ålder, utan snarare med 

individernas utvecklingsstadier125. När en medarbetares mognadsnivå höjs bör 

ledaren lägga mer vikt på det relationsorienterade beteendet än på det 

uppgiftsorienterade, och vice versa126. Ledaren bör uppmuntras till att ha ett 

flexibelt beteende och visa intresse för att ändra sina medarbetares 

                                           
122 House et al. (1974), i Yukl (2002). 
123 Ibid. 
124 Hersey & Blanchard (1969), i Bass (1990). 
125 Leigh & Maynard (1997). 
126 Hersey & Blanchard (1969), i Bass (1990). 
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mognadsnivå. Således är det viktigt att ledaren behandlar olika medarbetare på 

olika sätt och även samma medarbetare olika beroende på situationen. 

 

Mognadsnivån kan delas in i fyra olika nivåer, som i sin tur representerar fyra 

olika ledarstilar127. Varje nivå involverar olika kombinationer av uppgifts- 

respektive relationsorienterat beteende, som kan observeras i tabellen här nedan. 

 

Medarbetarnas 
mognadsnivå Relation Uppgift

De olika
stilarna

1. Okunnig - ovillig Låg Hög Säga till
2. Okunnig - villig Hög Hög Försäljning
3. Kunnig - ovillig Hög Låg Deltagande
4. Kunnig - villig Låg Låg Delegering

Ledarens beteendeorientering

 
Tabell 3: Medarbetarnas mognadsnivå. 

Källa: Bass (1990), s. 489. 

 

Den första nivån, säga till (telling), innebär att ledaren ger mycket stöd samt 

ledning, och används först och främst på omogna medarbetare128. Den andra 

nivån, försäljning (selling), går ut på att ledaren är styrande även om denne ofta 

ger sig in i diskussioner. Det är viktigt att uppmuntra tvåvägs-samtal. Den tredje 

nivån, deltagande (participation), innebär att ledaren ofta för samtal med 

medarbetarna, istället för att ge order, så att de kan komma överens om vad som 

skall göras och hur det ska göras. Den sista nivå, delegering (delegating), 

handlar om att ledaren ingriper väldigt lite och låter istället medarbetarna 

fortsätta med sina arbetsuppgifter. Sker ett ingripande är det antingen för att 

styra eller för att inleda en tvåvägs-diskussion. 

 

                                           
127 Hersey & Blanchard (1969), i Bass (1990). 
128 Leigh & Maynard (1997). 
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4.4. Sammanställning av valda teorier 

För att ge både läsaren och oss själva en överblick av de teorier som vi har valt 

att använda oss utav för att identifiera ledarskapsstil, har vi gjort en modell, 

figur 10, som redogör för samtliga teorier. Vi anser att dessa teorier både 

kompletterar och fördjupar varandra. Teorin om dimensionerna ”consideration” 

och ”initiating structure” är den mest övergripande och kompletteras först med 

teorin om beslutsfattande stil, då den går en aning djupare. Vidare fördjupar 

Blake och Moutons teori då den handlar om ledarens attityd gentemot sitt 

uppdrag som ledare. Teorierna kring transformativt respektive transaktionellt 

ledarskap anser vi vara av stor betydelse då de inkluderar en ännu djupare och 

mer filosofisk aspekt som de andra teorierna saknar. Sedan vill vi med teorin om 

bestämdhet och mottaglighet avgöra vilken kombination av dessa som lämpar 

sig bäst för en svensk som antar en ledande position i Spanien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10: Valda teorier för att urskilja ledarskapsstil. 

Källa: Egen. 

Faktor 3

Faktor 4
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Uppgiftsorienterat 
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Intresse för resultat  
Intresse för människor

Direktiv 
Deltagande 

Bestämdhet 
Mottaglighet 

Transaktionellt 
Tranformativt 

Förordnade    Deltagande
Stödjande    Målinriktad 

Delegering    Deltagande 
Säga till      Försäljning 
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Som redan beskrivits anser vi att ”contingency”-teorin är bra då den på ett 

övergripande sätt visar att situationen skapar en viss gynnsamhet som i sin tur 

avgör vilken stil (orientering) som passar bäst för den situationen. ”Path-Goal” 

teorin visar även den, men på en mer detaljerad nivå då den inriktar sig på 

medarbetarna, att situationen influerar ledarens sätt att leda. Enligt den teorin 

bör en ledare anta olika ledarstilar för att ge medarbetarna tillfredsställelse 

eftersom medarbetarnas motivation grundas på deras förväntningar av någon 

slags belöning. Den sista teorin, situationsledarskapsmodellen, är likaså den 

inriktad på medarbetarna men i den ligger fokus på deras mognadsnivå. Med 

den teorin ämnar vi bedöma medarbetarnas mognadsnivå, vilket enligt teorin 

avgör ledarnas sätt att leda. 

 

 



Den spanska kulturen 

 54

5. DEN SPANSKA KULTUREN 
 

Syftet med denna uppsats är som bekant att studera vilken stil svenska ledare 

antar i Spanien. Då situationen i vår studie är Spanien och dess kultur, som 

bland annat avspeglar sig i medarbetarna, inleder vi detta kapitel med att 

presentera två modeller som definierar kultur. Vidare vill vi redovisa några 

resultat från undersökningar om nationella kulturskillnader, detta för att ge 

läsaren en bild av den spanska kulturen. 

 

5.1. Begreppet kultur 

Kultur är ett begrepp som vi anser vara av stor vikt i denna studie. Många ter sig 

ha en allmän uppfattning om ordets betydelse men vi känner i alla fall att det är 

viktigt att genom teorier belysa definitionen av detta tämligen komplexa 

begrepp. Med de två teorier vi valt har vi i första hand för avsikt att upplysa 

läsaren om de delar som ingår i begreppet kultur, men vi kommer även att 

använda dessa i vår analys för att öka förståelsen om den spanska kulturen. 

Vidare anser vi att det är viktigt att redogöra för skillnader som framkommit 

från nationella kulturstudier, för att på så sätt beskriva den situation som den 

svenske ledaren, enligt dessa studier, kommer till. 

 

5.1.1.  ABC-modellen och Lökmodellen 

Kultur kan, enligt Hall129, förklaras med hjälp av ABC-modellen (figur 11). Den 

bygger på att det finns tre olika dimensioner i kultur; A-artefakter, B-beteende 

och C-kärnvärderingar. Artefakterna innebär de synliga, konkreta delarna av 

                                           
129 Hall (1995). 
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kulturen, som till exempel språk, valuta, kläder, musik, et cetera. Dessa är också 

de som är lättast att förändra. Beteendedimensionen är mindre synlig än 

artefakterna och tar exempelvis upp tonläge. Vidare beskriver 

beteendedimensionen på vilket sätt en grupp individer gör det de gör och att det 

ofta finns bestämda mönster för detta. I regel innebär beteendedimensionen den 

största anledningen till missförstånd. För att få ett så effektivt samarbete som 

möjligt bör företag enligt författaren i första hand koncentrera sig på att ta hand 

om skillnader i beteende och handlingar. Kärnvärderingarna och moralen ligger 

enligt modellen djupast rotad i en kultur och är därför svårast att se. 

Komplexiteten, som kan ses som en pil i figur 11 nedan, innebär att artefakterna 

är lättast att förklara och förstå, medan kärnvärderingarna, som ligger djupast, är 

mest komplexa. 
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Figur 11: ABC-modellen. 

Källa: Hall (1995), egen bearbetning. 

 

Ett annat sätt att definiera kultur är genom Groeschl och Dohetys lökmodell 

(figur 12). Löken är uppbyggd av tre olika lager. Beteende är det yttre lagret och 

representerar den explicita delen av kulturen, medan värderingar går djupare 

som ett mellanlager och representerar den implicita delen av kulturen. Själva 

kärnan består av grundläggande antaganden.130 

 

                                           
130 Groeschl & Doherty (2000). 
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Figur 12: Lökmodellen. 

Källa: Groeschl & Doherty (2000), s.14. 

 

ABC-modellen och lökmodellen påminner i många avseenden om varandra. De 

båda modellerna skiljer sig åt framförallt i två avseenden. Artefakterna är av 

väsentlig betydelse vid beskrivning av kultur i ABC-modellen medan 

lökmodellen utesluter dessa helt. Det positiva med den senare modellen är att 

den delar upp kärnvärderingarna i två delar, det vill säga kärnan (grundläggande 

värderingar) i modellen ligger djupare och är mer avgränsad. Svagheterna i 

modellerna skulle kunna lösas genom att antingen lägga till ett lager 

innehållande artefakter på löken, eller att dela upp C-dimensionen i två delar i 

ABC-modellen. 

 

5.2.  Studier om kulturella skillnader 

För att uppnå effektiv interkulturell kommunikation, det vill säga 

kommunikation mellan människor från mer än en kultur utan missförstånd och 

misstolkningar, anser Spinks och Wells att stora kunskaper om andra kulturer 

krävs.131 Således finner vi det vara av stor vikt att ge läsaren en bild av hur 

utfallet har blivit när forskare inom området har gjort studier av både Spanien 

och Sverige. Vissa menar att genom kulturen kan och borde ledare influera hur 
                                           
131 Spinks & Wells (1997). 
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antaganden 
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medarbetarna reagerar och hur de tillbringar sin tid132. Många studier har 

genomförts under åren och de ger i många avseenden bra bilder av de nationella 

kulturerna. Vi anser att det är väsentligt att ta med Sverige, även fast vi inte gör 

en jämförande studie, då vi vill visa läsaren vilken miljö den svenske ledaren 

kommer ifrån samt se till vilken grad den svenska kulturen eventuellt påverkar 

den svenske ledaren i Spanien. Hofstede133 har i sina studier utvecklat fyra 

kulturella dimensioner, nämligen maktdistans, individualistiskt kontra 

kollektivistiskt samhälle, maskulinitet kontra femininitet, och grad av 

osäkerhetsundvikande. 

 

Maktdistansen behandlar hur kommunikation och påverkan mellan över- och 

underordnade sker. I ett land med hög maktdistans är organisationer hierarkiska 

och medarbetarna har svårt att påverka beslut. I ett litet maktavstånd uppfattar 

överordnade och underordnade varandra som tämligen jämlika och de 

hierarkiska systemen innebär bara ojämna rollfördelningar som fastställts av 

bekvämlighet.134 Maktdistansen är enligt undersökningen högre i Spanien än i 

Sverige135, vilket innebär att ledare i Spanien inte har så jämlik kommunikation 

med sina medarbetare. 

 

Individualistiskt kontra kollektivistiskt samhälle innebär att man endera beter sig 

i enlighet med sitt eget intresse eller att man jobbar för gruppen. I ett 

individualistiskt samhälle är relationen mellan arbetsgivaren och medarbetarna i 

första hand affärsmässig, medan man i ett kollektivistiskt samhälle, på grund av 

den starka gruppsamhörigheten, har en mer avspänd relation.136 I detta fall är det 

                                           
132 Bjerke (1999). 
133 Hofstede (1991). 
134 Ibid. 
135 Mead (1994). 
136 Hofstede (1991). 
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spanska samhället aning mindre individualistiskt än det svenska137, vilket 

innebär att relationer är av större vikt för spanjorerna. 

 

Nästa dimension innefattar maskulinitet kontra feminitet. Maskulinitet präglar 

samhällen där könsrollerna är tydligt åtskilda och männen förväntas vara tuffa 

och inriktade på materiell framgång, medan kvinnorna antas vara mer mjuka och 

inriktade på livskvalitet. Feminitet präglar samhällen där de sociala könsrollerna 

är mer överlappande och både män och kvinnor antas vara både ömma och 

engagerade i livets kvalitet.138 Sverige är det land i världen som har högst grad 

av feminitet medan Spanien hamnar på gränsen till maskulinitet139. I Spanien 

anses det således vara vanligare att chefer är mer beslutsamma och 

självhävdande. 

 

Den sista dimensionen är osäkerhetsundvikande som handlar om i hur hög grad 

en osäker eller okänd situation gör att medlemmarna i kulturen känner sig 

hotade. I de länder med starkt osäkerhetsundvikande tycker man om regler och 

specifika direktiv, medan man i länder med svagt osäkerhetsundvikande väntar 

sig att de anställda jobbar mer självständigt140. Spanien är ett land som präglas 

utav stark osäkerhetsundvikande medan Sverige anses ha svagare 

osäkerhetsundvikande. Vidare menar Hofstede141 att det i den spanska kulturen 

finns ett större behov av tydliga och välförankrade regler, till skillnad från den 

svenska kulturen där det bland annat finns ett mindre motstånd mot förändringar 

och högre grad av improvisation. 

 

                                           
137 Mead (1994). 
138 Hofstede (1991). 
139 Mead (1994). 
140 Holt (1998). 
141 Hofstede (1980), i Tollgerdt-Andersson (1996). 
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Hofstedes studier har dock kritiserats bland annat för att generalisera i alltför 

stor utsträckning142. Trots begränsningar är studierna en viktig grund om man 

vill gå ett steg till för att förstå kulturens inverkan på ett organisatoriskt fenomen 

som till exempel ledarskap. 

 

Det finns andra dimensioner, utöver Hofstedes, som också visar på kulturella 

skillnader. Trompenaars och Hampden-Turner143 har gjort en studie angående 

hur man skulle bete sig om man var upprörd över något på arbetsplatsen, alltså 

om man skulle visa sina känslor öppet eller inte. Den resulterade i att en 

betydligt större del av svenskarna hävdade att man inte skulle visa upprördhet på 

arbetsplatsen, medan majoriteten av spanjorerna menade att de skulle göra det. 

Därför kan spanjorerna ses som mer affektiva då de omedelbart finner ett sätt att 

uttrycka sina känslor, medan svenskarna är mer känslomässigt neutrala eftersom 

de håller sina känslor noggrant kontrollerade. 

 

I alla samhällen ger vi olika människor olika status, men hur vi ser på status är 

även det något som varierar144. Den kan baseras endera på vad personen 

åstadkommit eller på vem personen är (ålder, kön, klass, utbildning). I Spanien 

grundas status i högre grad på vem personen är, och där är också formella titlar 

av större betydelse. Sverige är ett av de länder där status i högsta grad grundas 

på vad personen åstadkommit, till exempel under sin karriär. 

 

 

                                           
142 Asplund (1999). 
143 Trompenaars & Hampden-Turner (1997). 
144 Ibid. 
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6. SVENSKA LEDARE I SPANIEN 
 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som vi har samlat in genom 

att intervjua sex svenskar som har haft ledande positioner i Spanien. Avsnittet 

består av två delar, där den första ger bakgrundsinformation om ledarnas 

vistelse och den andra presenterar materialet om ledarskapsstil. Den tredje 

delen tar upp ytterligare aspekter av kultur. Hela presentationen belyser 

eventuella mönster och olikheter i materialet och är baserad på den tidigare 

beskrivna matrisen.  

 

6.1. Bakgrund om vistelsen och ledarna 

De intervjuade svenskarna har varit stationerade i Spanien på stora företag 

verksamma inom varierande industrier. Företagen är ABB, BT Industries, 

Electrolux, Scania, Skandia och Unilever. Respondenten som i Spanien arbetade 

för Unilever jobbar numera på De Laval, medan de andra är kvar på samma 

företag. Samtliga av de intervjuade ledarna är män och alla har akademisk 

utbildning som de erhållit i Sverige. Fyra av dem är civilekonomer, medan en är 

civilingenjör med maskininriktning och en är bergsingenjör. 

 

Adam  var ekonomichef på företagets säljbolag i Barcelona från 1991 till 1994. 

Bolaget hade 65 anställda när han kom och 45 när han åkte och han hade fem 

direkt underställda medarbetare. Han var ansvarig för all administration och 

hade projektledarrollen vid installationen av ett nytt ekonomisystem. Det 

genomfördes även ett förändringsarbete under den perioden. Adam hade haft 

mycket kontakter med bolaget innan han åkte ned, men inte så pass att han för 
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den sakens skull kände medarbetarna. Adam hade inte mycket erfarenhet av att 

leda medarbetare innan han åkte till Spanien. 

 

Bertil var marknadschef på ett säljbolag i Madrid mellan 1969 och 1972. Vid 

ankomsten ledde han fyra medarbetare och dessa utökades så att det var sju 

personer vid hemresan. Försäljningen ökades under denna expansiva period. 

Tjänsten i Spanien var hans första som innefattade ledaransvar.  

 

Cesar var administrativ ekonomidirektör på ett marknadsbolag i Madrid mellan 

1994 och 1998. Totalt fanns 90 anställda och han hade 17-20 direkt underställda 

medarbetare. Cesar hade lång erfarenhet av ledarskap och hade även haft en 

ledande position i Brasilien innan stationeringen i Spanien. Han behärskade 

därför portugisiska vilket underlättade inlärningen av spanska.  

 

David var VD för ett bolag vars kontor låg i Madrid, men som hade verksamhet 

i hela Spanien. Han åkte dit 1997 och var där i drygt två år. Bolaget hade cirka 

350 anställda. Han hade lång erfarenhet av ledarskap på en högre nivå och hade 

tidigare även haft en ledande position i Australien. David hade familjerelationer 

i Spanien varför han pratade spanska.  

 

Erik var i Madrid från hösten 1998 till slutet av år 2000 och hade under den 

tiden två olika positioner; först som projektledare vid uppstartandet av en ny 

produkt och sedan som produktchef. Det fanns 100-120 anställda på bolaget och 

det var under projektledarfasen sex till åtta personer som rapporterade till 

honom, medan han som produktchef hade två medarbetare under sig. Värt att 

nämna kan vara att Erik hade mycket kontakt med det spanska bolaget innan han 

åkte ned och kände därför vissa medarbetare, samt att positionen i Spanien var 

Eriks första som innefattade att leda medarbetare. Han hade lärt sig spanska 

genom tidigare språkstudier i landet.  
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Fredrik var logistikchef på företagets sälj- och produktionsbolag i Madrid 

mellan 1997 och 2000. Organisationen hade mellan då 4000 och 5000 anställda. 

Till en början hade han inte några direkt underställda men så småningom fick 

han en grupp på fem medarbetare. Fredrik var ansvarig för ett förändringsarbete 

och hade mycket kontakt med bolaget innan han flyttade ned. Vidare hade han 

erfarenheter av att leda och att jobba med människor i olika kulturer. 

 

6.2. Presentation av undersökningen 

Efter det introducerande stycket om ledarnas olika bakgrund kommer vi nu att 

presentera vad som framkom under intervjuerna angående respondenternas sätt 

att leda under tiden i Spanien. Presentationen belyser eventuella mönster och 

olikheter i materialet, och är baserad på den tidigare nämnda matrisens teman. 

 

6.2.1.  Den viktigaste uppgiften som ledare i Spanien 

Alla de intervjuade ledarna, utom Bertil, såg som sin viktigaste uppgift under 

perioden i Spanien att det var att föra det spanska bolaget närmare 

moderorganisationen. Detta framfördes exempelvis genom att de sade att de som 

svenska ledare i Spanien ska få det spanska bolaget att fungera som ett bolag 

inom koncernen eller vara en kontakt till huvudkontoret. Man var där med målet 

att skapa förståelse för att organisationen i Spanien var en viktig del av 

moderbolaget såsom följande citat visar:  
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”Den rollen som jag hade det var ju att vara global, att tänka på  

Spanien, men framför allt tänka på företag C totalt. Man kan säga  

att man har två hattar på sig.” (Cesar) 

 

”Det var nog min viktigaste uppgift att skapa den där bryggan 

 med resten av organisationen”. (Fredrik) 

 

Förutom denna uppgift, har också Adam, Bertil och Cesar svarat att målet och 

därmed deras viktigaste uppgift var att tjäna pengar eller generera vinst. I två fall 

hade ledarna sänts ned just för att bolaget i Spanien hade ekonomiska problem, 

såsom detta citat visar: 

 

”Så som läget var; att komma in på svarta siffror. Att gå från förlust 

till vinst, det var det övergripande målet. Tjäna pengar, det är det 

ultimata syftet med att driva ett företag.” (Adam) 

 

Erik var den som i sitt svar även gick ned på en mer konkret nivå och nämnde 

att hans uppgift var att få de anställda att gå åt samma håll, att ta beslut och att få 

organisationen att gå snabbare framåt. 

 

6.2.2.  De anställdas förväntningar 

De intervjuade ledarna upplevde inget speciellt vid första kontakten med de 

spanska medarbetarna, utan det var som när en ny chef kommer till en 

arbetsplats, viss avvaktan och nyfikenhet. 
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”Första kontakten är ju som på vilket nytt jobb som helst; 

massa nya människor, nytt ställe, och här var det dessutom ett 

nytt land, ny kultur och ett nytt språk.” (Adam) 

 

Dock uttryckte en av ledarna att medarbetarna i början, i bolag där man hade 

utländska ledare stationerade i några år och det ständigt kommer nya chefer, kan 

uppvisa följande reaktion: 

 

”Jaha, vad är det för filur som kommer nu och 

ska förändra våra arbetsrutiner” (Cesar) 

 

Övervägande delen av respondenterna var dock den förste svenske ledaren på 

det spanska bolaget. 

 

När det gäller de anställdas förväntningar går det i alla för utom i två av 

intervjuerna att urskilja en slående likhet, nämligen att chefen förväntades 

bestämma och fatta beslut. En av ledarna blev efter en tid kallad till sin chef just 

på grund utav detta och budskapet var följande: 

 

”Du är en dålig chef, och jag slog upp mina ljus och kunde inte 

förstå varför. Jo, sa han, därför att du inte fattar beslut. En spansk 

chef förväntas fatta beslut och dina medarbetare klagar.”(Bertil) 

 

Respondenterna delar uppfattningen om att en ledare i Spanien vidare ska vara 

handlingskraftig och kunna svara på alla frågor som medarbetarna har, såsom 

uttrycks här:  
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”De förväntar sig ju också att chefen ska kunna 

svara på allt.” (Adam) 

 

Förutom de redovisade likheterna finns det även olikheter vad gäller detta ämne. 

Adam nämnde att de spanska medarbetarna trodde att det skulle hända nåt, ske 

en förändring och att man förväntade sig tydlighet i sina uppgifter, samt i 

ledarrollen. Medan Cesar menade att han förväntades företräda sina medarbetare 

och stå upp och tala för deras sak. Jämfört med övriga respondenter uppfattade 

Erik att det ställdes helt andra förväntningar på honom som ledare. Han skulle 

bidra med mycket kunskap och att det skulle gå mycket snabbare både vad 

gäller förändringsarbetet och det generella arbetet. Vidare trodde man att det 

med honom skulle bli mindre hierarkiskt i organisationen. Detta och följande 

citat visar på spanjorernas tankar och föreställningar om svenska ledare: 

 

”Vi är ju annorlunda, sett ur spanjorens ögon, med vårt 

eviga konsensus och hur vi tar våra beslut. Det kan ju upplevas 

som jobbigt när man inte riktigt förstår vad det är chefen vill 

för någonting.”(Fredrik) 

 

6.2.3.  Medel för att få med sig de anställda 

Majoriteten menade att de använde sig av att prata och samtala med sina 

medarbetare som medel för att få med sig dessa. Genom att förklara för 

medarbetarna hur situationen ser ut samt motivera varför man gör på ett visst 

sätt kan man få dem med sig. Att samtala var ett viktigt medel visar följande 

citat: 
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”Det var mycket prata. Prata med folk och informera 

och få dem att känna sig viktiga.”(Adam) 

 

David utvecklade detta och sade att han ville ha en dialog med de anställa och 

därmed kunna förankra strategin hos dessa genom skapandet av visioner. Att 

informera ses som viktigt för en ledare samt ger en grund för att få de anställda 

med sig. 

 

”Har inte folk samma fakta, hur tusan ska man då förvänta 

sig att de ens är på väg i samma riktning.”(David) 

 

Förutom de gemensamma dragen framkommer här även olikheter. Bertil, Erik 

och Fredrik nämnde att man satte upp tydliga mål. En av de intervjuade, Adam, 

använde sig av regler för att strukturera upp verksamheten och 

arbetsbeskrivningar för varje tjänst så att ansvarsområdena blev tydliga. Erik, å 

andra sidan, försökte få medarbetarna att känna sig viktiga och få människor ”att 

lyfta”. Cesar ville bygga upp ett förtroende och få de anställda att medverka i 

beslutsprocessen för att de skulle känna sig delaktiga i beslut. Slutligen menade 

Fredrik att det var viktigt att kunna göra återkopplingar för att ta reda på om 

medarbetarna verkligen hade förstått, för att undvika eventuella språkliga 

missförstånd, som visas i följande citat: 

 

”Att förklara och förtydliga varför man vill ha saker och ting 

gjorda på ett visst sätt, och sedan komma tillbaka och komma 

fram till att de verkligen har förstått.” (Fredrik) 
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6.2.4.  Coacha 

Vad gäller hur ledarna gjorde för att coacha sina medarbetare går det inte att 

urskilja något tydligt mönster, men i stora drag handlar det om att ge ansvar och 

samtala. Adam menar att han gav sina medarbetare tydliga roller och ansvar som 

gradvis utökades, samt att han hade en ”öppen dörr” så att de kunde komma till 

honom om det var några problem. Bertil sade att man inte tänkte på det sättet då 

han jobbade i Spanien, utan att en bra chef var en rak, tydlig och beslutsfattande 

man. Lyhördhet och att ge tydliga uppdrag var det sätt som Cesar använde, 

medan David delegerade och gav helhetsansvar samtidigt som han själv stöttade 

medarbetarna. Att få medarbetarna att synas mer internationellt i organisationen, 

genom att exempelvis medverka vid styrelsemöten, var också något David 

gjorde. Fredrik coachade främst genom individuella samtal i olika sammanhang. 

Samtal var också det som Erik använde sig av: 

 

”Mycket att försöka prata med dem och berömma det de gör 

och även att försöka lyfta fram dem.” (Erik) 

 

6.2.5.  Kommunikation 

Förutsatt att man behärskade språket, ansågs det inte vara några större problem 

att kommunicera med sina spanska medarbetare. De ledare som inte redan 

pratade spanska fick snabbt lära sig detta. Man tyckte att kommunikationen var 

bra och att de spanska medarbetarna var lätta att ha att göra med. I samtliga fall, 

utom till Erik, tilltalades ledarna med ”Ni” i början tills dessa sade till 

medarbetarna att de skulle säga ”du” och tilltala ledarna med deras förnamn. 

Adam menade att öppenhet och rak kommunikation var viktigt, samt att man 

som ledare skulle vara tillgänglig. Detta uttrycks väl i följande citat: 
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”Man kan inte vara någon jävla brittisk internatskolechef 

som sitter på sitt mörka rum och dit kommer folk bara 

för att få straff.” (Adam) 

 

Fredrik hade löpande kommunikation i form av dagliga diskussioner och 

organiserade möten med dem han arbetade mest med. Bertil menade även att 

kommunikationen var informell, men inte alltid ärlig då man inte uttryckte 

negativa åsikter till varandra.  

 

”Man säger inte till en annan person […] du klarar inte 

av det här eller du kan ju inte detta, det gör man inte för man 

lindar hellre in det på något vackert sätt.” (Bertil) 

 

Cesar, å andra sidan, menade att spanjorer klarar av mer kritik än vad vi 

svenskar gör. Även Erik och Fredrik sade att man kunde gå väldigt hårt fram när 

en person offentligt kritiserades och deras citat om detta finns att läsa under 

rubriken ”uppfattade värderingar”. 

 

6.2.6.  Delegering 

Tydlighet i instruktioner och att aktivt följa upp de delegerade uppgifterna kan 

sammanfatta vad som framkom vad gäller delegering. Det finns emellertid 

olikheter gällande till vilken grad arbetsuppgifter kunde delegeras. Både Adam 

och Cesar uttryckte att det inte gick att delegera i så hög grad, utan att det 

handlade mer om direkt styrning av medarbetarna än ren delegering. För det 

första var det mycket viktigt att ställa tydliga krav på vad som skulle göras, hur 

det skulle gå till och när det skulle vara klart. För det andra behövde ledarna 



Svenska ledare i Spanien 

 69

själva mer aktivt följa upp om den delegerad uppgiften hade blivit utförd. 

Följande citat är exempel på detta: 

 

”Jag kunde aldrig känna att jag gett dem ansvaret utan var 

alltid tvungen att följa upp, inte bara fråga utan säga låt oss titta 

på hur långt du har kommit, och då framskymtar ofta att de inte 

har gjort någonting.” (Cesar) 

 

”Man släpper inte efter på tyglarna lika fort där nere.” 

(Adam) 

 

David menade att han kunde delegera i stor utsträckning, men att själva ansvaret 

inte delegerades, utan att det låg kvar på honom som högsta chefen. Om han 

hade delegerat något till sina underlydande chefer, men sen ändå tog ansvar för 

beslutet, klev han inte in på deras revir, vilket snarare var något som 

förväntades. Han hade en typ av auktoritet där det var tillåtet för honom lägga 

sig i detaljfrågor.  

 

”Chefen är i sin fulla rätt att ta beslut om stort och smått och 

sticka ned fingret långt ned i organisationen och säga så här gör vi, 

 och det är också accepterat” (David) 

 

Fredrik uttryckte att han kunde delegera relativt mycket, från vardagliga 

arbetsuppgifter till stora projekt. Även han menade att det krävdes betydligt mer 

uppföljning, för om man inte checkar av att uppgifterna verkligen görs tror 

medarbetarna inte att det är viktigt. Vidare var det viktigt att vara tydlig och 
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noggrant förklara varför en uppgift ska göras. Bertil och Erik, som båda hade 

välutbildade medarbetare, hade inga svårigheter att delegera arbetsuppgifter. 

Erik var dock försiktig med att delegera arbetsuppgifter i början, men när han 

märkte att medarbetarna klarade av det utökades deras ansvar. 

 

”Man skulle kunna tänka sig att det var ganska svårt eftersom 

det var en ganska hierarkisk organisation, alltså svårt att ge ansvar, 

men det tyckte jag absolut inte.” (Erik) 

 

6.2.7.  Problem- och konfliktlösning 

Enligt matrisen kan detta tema sammanfattas med att det är chefen som är 

problemlösaren. Medarbetarna kom gärna till chefen med problem och väntade 

sig att denne skulle ha ett svar. 

 

”Återigen var det viktigt att kunna ge besked, 

du är alltså problemlösaren.” (Adam) 

 

Utöver detta gemensamma drag försökte ledarna också att involvera 

medarbetarna i en högre grad, både i beslutsprocessen och vid konfliktlösning. 

Det uttrycktes att man försökte få medarbetarna att bli mer självgående genom 

att fråga dem vad de tyckte att man skulle göra. 

 

”En utav killarna som jag var chef för sade att jag kommer 

aldrig att glömma att du har varit här därför att du har lärt mig att 

arbeta självständigt, du har lärt mig att tänka.” (Bertil) 
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En av ledarna, som ville få medarbetarna att själva reda ut problem och inte 

ständigt vända sig till honom, beskrev en process med tre steg i följande citat: 

 

”Egentligen, samtal och försöka att de själva ska komma överens. 

I nästa går jag in och pratar med båda och de ska komma överens 

eller i tredje situationen att man helt enkelt säger att nu får det 

 vara slut och jag bestämmer att så här är det och nu gör vi så här. 

Det får ni ställa upp på och ingenting annat. Då är man handlinskraftig 

och fattar ett beslut, men du lyssnar på dem när det är 

en konflikt.” (Cesar) 

 

6.2.8.  Beslut 

Vad gäller hur beslutsfattandet gick till uppvisas i intervjuerna en enhetlig bild, 

det är nämligen chefen som bestämmer. Processen uttrycktes vara mindre 

demokratisk, då det är chefen som bestämmer och beslut fattas inte av en grupp, 

som visas nedan: 

 

”Det är chefens rätt att gå in och bestämma, det är du som 

bestämmer, de orden hörde man ofta.” (David) 

 

”Du är chef, du fattar beslut.” (Cesar) 

 

”Chefen vet bäst, chefen bestämmer.” (Bertil) 
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Ledarna försökte dock att inkludera medarbetarna i denna process. Hur mycket 

medarbetarna involverades i beslutsprocessen innan chefen hade det slutgiltiga 

ordet varierar dock. Cesar uttryckte att det var viktigt att få de anställda att 

medverka i beslutsprocessen även om de inte behöver fatta beslutet, detta för att 

de ska lära sig hur processen går till. Erik menade att medarbetarna hade 

inflytande i de vardagliga besluten och att han lyssnade mycket på dem. Fredrik 

sade att alla bidrar, man diskuterar och ska komma överens, men att det var upp 

till ledaren att avbryta den demokratiska processen om diskussionerna inte ledde 

någonstans. I Spanien förväntas chefen helt enkelt fatta det slutgiltiga beslutet, 

det är dennes ansvar, menade de intervjuade. 

 

6.2.9.  Vara social 

Ett av de nya områden som kom upp under våra intervjuer, var vikten av att vara 

social. I Spanien är det viktigt att umgås och upprätthålla sociala relationer även 

på arbetsplatsen. 

 

”Spanjorerna är ju ett så otroligt socialt folk också, så man 

måste ju försöka upprätthålla den där sociala relationen, den 

sociala kontakten genom att prata med dem hela tiden för att 

försöka få med dem på sin sida.” (Erik) 

 

”Du måste vara social, du måste vara informell.” (Cesar) 

 

Cesar tryckte på vikten av att kunna vara lite informell i vissa sammanhang, att 

inte vara en tråkig svensk utan att umgås och skämta. David märkte mycket 

uppskattning när han pratade med sina medarbetare längre ned i organisationen. 

Fredrik påpekade att man inte får glömma den sociala biten, till exempel att gå 
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runt och hälsa när man kommer till en ny avdelning, först på högsta chefen och 

sedan på en mängd andra personer. Det tar tid, men det är något man måste göra, 

menade Fredrik. 

 

6.2.10.  Status & karriär 

Intervjuerna visar att auktoritet är av vikt för den som ska leda i Spanien. Adam 

menade att titlar är viktiga för respekt. Han menade också att en spanjor inte kan 

erkänna att denne har fel för då förlorar man i anseende. David var inne lite på 

samma område när han sade att en ledare inte har råd att bli överkörd av en 

underställd eftersom man då förlorar mycket i auktoritet. Detta uttrycktes även 

av Adam, Cesar och Fredrik genom att de sade att det som ledare i Spanien är 

viktigt att inte förlora ansiktet. Bertil och David menade att det även finns en 

överdriven respekt för chefen och att det inte var tal om att sticka upp emot 

denne. Vidare påpekade David och Erik att spanjorer är dåliga på att skjuta fram 

anställda som har gjort något bra, utan att man hellre tar åt sig äran själv. Detta 

är följande citat exempel på: 

 

”Är det någon som är karriärsugen så kan de gå över lik och just därför, 

är det någon som är karriärist så lyfter man naturligtvis varken fram sina  

underställda eller kollegor för att man vill själv lysa.”(David) 

 

”Det är lite svenskt att man tar inte åt sig all äran själv utan man försöker 

skjuta fram andra också. I Spanien stötte jag på många fall då man inte riktigt 

 gjorde så, det är mycket så att man tar åt sig äran själv.” (Erik) 

 



Svenska ledare i Spanien 

 74

En annan aspekt som kom upp under samtliga intervjuer var att det pratas rätt 

mycket inom organisationer i Spanien. Det fanns i de interna relationerna 

mycket skvaller och karriärsintriger. Ytterligare ett intressant fenomen som togs 

upp av Cesar och David var att en spanjor kan ändra personlighet när denne blir 

chef för sina medarbetare. En medarbetare kan gå från att ha varit ödmjuk till att 

bli en tyrann som chef, vilket man måste ha i åtanke vid befordringar. I Spanien 

fästs det större vikt vid att vara chef eftersom det ger status, och status är viktigt. 

 

”Men i Spanien, där vill jag påstå att där är det solklart att de tar 

 raskt steget över till att bli chefer, punkt slut. Sen att det är status, 

att det är erkänt, det är nog viktigare.”(David) 

 

6.2.11.  Uppfattade värderingar 

Adam och Cesar uttryckte att de hade en bild av spanjorer som inte visade sig 

stämma. Det är inte så hierarkiskt i spanska organisationer och ”mañana-

mañana”-mentaliteten, att de är lata och vill ta siesta hela tiden, stämmer inte 

heller. Däremot menade dessa att man i Spanien har andra värden i livet och 

därmed också en annan syn på livskvalitet, då man lägger mer fokus på familjen 

och privatlivet. Cesar och Erik sade att det är viktigt att må bra på jobbet och att 

man i Spanien skrattar mer och att det inte är så kantigt och trist. Vidare 

uppfattades spanjorerna som mer intensiva i sina känsloyttringar. Det är mycket 

dramatik och nästan lite hysteriskt, som det här yttrandet visar: 

 

”När det dök upp olika former av problem då tänder de ju på alla 

cylindrar och viftar med armarna och pratar för full hals.” (Adam) 
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Känslor uttrycks starkare, vilket betyder att om något är endera bra eller dåligt 

så hörs det långa vägar. Cesar menade att han som ledare också var tvungen att 

vara tuffare och lite mer temperamentsfull, alltså ha en annan ledarstil helt 

enkelt som han själv uttryckte det. Detta går i linje med Eriks uttalanden om att 

han kanske skulle ha varit lite striktare och satt gränser. Vidare är spanjorerna 

hetlevrade och kan skrika åt varandra på möten. 

 

”De skriker ju åt varandra på mötena. Med väldigt, väldigt 

känslosamma möten. De verkligen skriker och säger vad de tycker. 

Så i början tänkte jag oh my god, vad har jag gett mig in på, 

för de började ju skrika på mig också och det är man ju liksom inte 

van vid som svensk.” (Erik) 

 

”Man kan i ett möte fullständigt läxa upp någon som sitter 

där inför alla de andra, med både hårda och fula ord tala om hur 

vederbörande har betett sig.”(Fredrik) 

 

6.2.12.  Chefen som förebild 

Adam och Cesar menade att chefen fungerar som en förebild för sina 

medarbetare och att de beter sig som ledaren gör. Man får därför som ledare inte 

visa osäkerhet, utan denne ska representera sina medarbetare och göra deras röst 

hörd. Ledaren kan även ses som en symbol och de spanska medarbetarna vill 

vara stolta över sin chef, något som illustreras med följande citat: 

 

”Du ska veta att du är deras symbol, du representerar dem. 

De ska vara stolta över dig.” (Cesar) 
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6.2.13.  Lärdomar och tips 

Alla respondenterna påpekade att kunna språket i det land där ledarskapet ska 

utövas är av fundamental betydelse för att det ska fungera.  

 

”Om man åker för att bli chef i Spanien och inte lär sig 

spanska då ska man inte åka dit!”(David) 

 

”Hade jag bara pratat engelska så hade det blivit tvärnit 

direkt kan jag säga.” (Erik) 

 

Vidare uttrycktes att man bör lyssna och lära, att lyhördhet och ödmjukhet är 

viktigt i början. Bertil sade att efter den första perioden då man observerar, ska 

man bestämma sig för vad man vill göra och sedan vara ganska tuff. 

 

”Först så ska man ligga lågt och lyssna och lära. Det kan 

inte nog understrykas. Lyssna! Lyssna! Lära, studera, 

observera, vara ödmjuk.” (Bertil) 

 

Cesar, David och Fredrik påpekade att det är viktigt att respektera kulturen och 

människors värderingar, och detta illustreras i följande citat: 

 

”Så länge man använder sunt förnuft och respekterar kulturen 

 och värderingarna i det land eller den regionen som man har att 

göra med då tror jag att det blir bra. Att man agerar utifrån  
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det. Sen kan man naturligtvis missta sig i olika fall.”(Cesar) 

 

Adam menade att de tre viktigaste punkterna är följande; öppenhet, det vill säga 

förklara väl, ärlighet och tydlighet som i detta fall betyder att stå fast vid beslut. 

David gav rådet att man ska vara sig själv och ha sin egen ledarstil, medan Erik 

sade att det går bra att delegera samt att man ska se till att mötena inte blir för 

långa. Fredrik menade att man bör undvika förutfattade meningar och att man 

måste vara väldigt tydlig. 

 

Vi vill avsluta detta kapitel med ett citat som kan ge en tankeställare, även för 

dem som inte ska anta en ledande position i Spanien. 

 

”Man ska ha kul på jobbet, faktiskt. I Sverige är det ju lite 

kantigt ibland, det kan bli lite trist ibland. Man skrattar 

mycket mer i Spanien än i Sverige.” (Erik) 
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7. ANALYS 
 

I detta kapitel avser vi analysera vårt insamlade material genom att applicera 

teorierna i referensramen på empirin. Analysen är indelad i två delar där den 

första behandlar de svenska ledarnas ledarskapsstil i Spanien och den andra 

diskuterar huruvida ledarskapsstilen kan förstås utifrån den spanska kulturen. 

 

7.1. Ledarskapsstil 

När en ledares sätt att leda beskrivs kan det göras utifrån olika synvinklar. Vi 

har valt att belysa detta på en mängd olika sätt för att skapa en så bred bild som 

möjligt av svenska ledares ledarskapsstil i Spanien. Dessa teorier kompletterar 

varandra på ett förmånligt sätt då de dels tar upp olika aspekter av de beteenden 

som utgör ledarskapsstil och dels går in olika djupt på området. 

 

7.1.1.  Ledarens agerande 

Den första synvinkeln som vi har valt att belysa är ledarens agerande. Detta 

beteende åskådliggörs genom de två dimensionerna som kallas ”consideration” 

och ”initiating structure”145. I vår studie har det framkommit mer information 

som tyder på att ”initiating structure” är den brukligare dimensionen, då 

majoriteten av de ledare som intervjuats lade stor vikt vid att agera tydligt, 

främst i form av samtal, men också vid strukturering av arbetsuppgifterna. 

”Initiating structure” innebär också att ledaren ska tydliggöra såväl sin egna som 

medarbetarnas roller, något vi även anser framkom i intervjuerna. 

 

                                           
145 Yukl (2002). 
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Icke desto mindre kunde vi likaså urskilja en viss tendens till ”consideration” 

eftersom några utav ledarna underströk vikten av att låta sina medarbetare delta 

så mycket som möjligt i beslutsprocessen, eller vid lösning av problem, samt 

visa att man bryr sig. ”Consideration” innebär dock också att medarbetarna ska 

behandlas som en jämlike, något som inte framkom i intervjuerna, då det istället 

underströks att det är chefen som bestämmer, vilket vi anser har mer med den 

andra dimensionen att göra. 

 

7.1.2.  Hur beslut fattas 

En annan synvinkel, som vi anser kompletterar föregående teori då den går en 

aning djupare, är hur beslutsfattandet går till. Detta bedömer vi vara av stor vikt 

när det gäller att få ökad förståelse för svenska ledares ledarskapsstil i Spanien. 

Denna intressanta aspekt har vi lyft fram med Tannenbaum och Schmidts146 

teori om de två motpolerna som de kallar för direktiv och deltagande. I vår 

undersökning framkom det ett tydligt mönster på att de spanska medarbetarna 

verkade förvänta sig att det är chefen som bestämmer och således fattar alla 

beslut, vilket är tecken på ett direktivt beslutsfattande. Dessa var de generella 

förväntningarna som de hade på en chef, spansk som svensk. Vissa ledare 

belyste dock att medarbetarna förväntade sig mindre hierarki då svenskar är 

kända för demokratiska organisationer. Vidare framkom det även att man som 

ledare absolut inte får tappa ansiktet för då kan medarbetarna förlora allt 

förtroende för en, utan det gällde att stå på sig när man väl fattat ett beslut. De 

intervjuade belyste även hur viktigt det var att vara tydlig med beslutet, då 

spanjorerna är ute efter att få hundraprocentig klarhet i vad som skall göras. 

Enligt några av de intervjuade är det också viktigt att vara lite tuff och bestämd, 

vilket vi anser stöttar det direktiva beslutsfattandet. 

                                           
146 Tannenbaum & Schmidt (1958), i Bass (1990). 
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Författarna redogör för olika nivåer mellan de två motpolerna. I figur 13 nedan 

visas hur vi valt att placera ut de intervjuade på de olika nivåerna av direktivt 

och deltagande beslutsfattande. Som synes placerar vi majoriteten av ledarna i 

mitten men med en svag lutning åt det direktiva hållet. Detta baseras på de 

tidigare nämnda argumenten om att medarbetarna verkar förvänta sig att chefen 

bestämmer och att man som ledare då var tvungen att vara lite djärvare i sitt sätt 

att leda. Trots detta kan vi dock urskilja en tendens hos i stort sett alla ledarna att 

de strävade efter att inkludera medarbetarna så mycket som möjligt i 

beslutsprocessen, även om det ibland var svårt på grund utav medarbetarnas 

förväntningar. Att försöka bolla frågor och problem med medarbetarna verkade 

vara något som de intervjuade ansåg var av väsentlig betydelse, om än det 

slutgiltiga beslutet fattades av chefen. 
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Figur 13: Svenska ledares grad av direktiv respektive deltagande i beslutsfattandet i Spanien. 

Källa: Egen. 

 

7.1.3.  Ledarens attityd 

Ytterligare en synvinkel är intressant, nämligen vilken kombination av intresse 

för människorna i organisationen och resultatet en ledare har. Detta har vi valt 
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att belysa med hjälp av Blake och Moutons147 modell som presenterar olika 

typer av ledarstilar beroende på ledarens attityd. Denna synvinkel ser vi som en 

påbyggnadssten av föregående teori då den går in en aning djupare samt 

förklarar vilken attityd ledaren har gentemot sitt arbete. En ledare kan då vara 

mer eller mindre inriktad på endera bra arbetsförhållanden och tillit eller på 

arbetseffektivitet och procedurer. I vår undersökning har vi sammanställt vad de 

intervjuade har sagt och kommit fram till att de placeras in på följande sätt i ”the 

Managerial Grid”. 
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Figur 14: The Managerial Grid. 

Källa: Bjerke (1999), egen bearbetning. 

 

Detta resultat baserar vi bland annat på de intervjuades åsikt om sin främsta 

uppgift i Spanien. Majoriteten sade primärt att uppgiften var endera att skapa 

lönsamhet eller för att få det spanska bolaget att bli en tydligare del av hela 

koncernen. Endast en ledare påstod att dennes viktigaste uppgift var att få folk 

att gå åt samma håll. På grund av detta placerar vi ledarna på ett högre intresse 

för resultatet. Under intervjuernas gång kom det dock fram att ledarna även såg 

andra uppgifter som viktiga, som i sin tur kunde relateras till deras attityder. En 

stor del av de intervjuade nämnde vikten av de interpersonella relationerna med 

                                           
147 Blake & Mouton (1964), i Bjerke (1999). 
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medarbetarna. De menade att man inte behövde bli nära vänner men att man 

ändå måste ta sig tid och visa, bland annat genom att småprata med folk i 

korridoren, att man är engagerad. Detta tyder på, anser vi, att ledarna placeras en 

aning mot intresse för människor i figuren. Dock inte lika mycket som intresse 

för resultat då vi generellt upplevde deras attityder som relativt fokuserade på 

arbetskvaliteten och effektiviteten, bland annat på grund utav att tämligen 

intensiv uppföljning av delegering underströks. 

 

Vidare har vi med hjälp av Blake och Moutons olika stilar försökt identifiera 

vilken utav dessa som framkommit i vår studie. Då författarnas stilar består av 

de fyra ytterligheterna och en mittemellan-stil, har vi dock kommit fram till att 

en nyanserad kombination av samtliga är mer optimal, så som det illustreras i 

figur 14, än de enskilda stilarna. Alla ledare har vi dock gett högre värden än 

stilen 5.5 då de har mer än ett mellanstort engagemang för både människorna 

och resultaten. Ingen är heller den optimala ytterligheten 9.9 då vi hos alla har 

kunnat urskilja tendenser som tyder på att de har ett mer eller mindre intresse för 

endera människor eller resultat. Vi kan dock urskilja att riktningen mot intresse 

för resultat var en aning större, men att samtliga ändå arbetade emot intresse för 

människor, och därför placerar vi de svenska ledarna i Spanien där vi gör i 

figuren. 

 

7.1.4.  Bortom de ordinära uppgifterna 

En annan intressant aspekt av ledarskapsstil kan vara att se huruvida en ledare 

tar sig an mer än bara de ordinära ledaruppgifterna. Från resultatet av 

majoriteten av intervjuerna anser vi att man kan urskilja ett mönster i det att de 

sökte utbilda och utveckla sina medarbetare till att bli mer självständiga. Denna 
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typ av ledarskapsstil kan enligt författaren Bass148 betecknas som ett 

transformativt ledarskap. Bass menar också att det finns en transaktionell stil 

men att den endast inkluderar de uppgifter som en ledare är tvungen utföra. 

Dessa uppgifter verkade dock vara viktiga att utföra i Spanien då majoriteten av 

de svenska ledarna underströk vikten av att vara såväl noggrann och tydlig som 

att följa upp vid delegering, vilket betecknar transaktionellt ledarskap. 

Tendenserna på transformativt ledarskap149 som vi har uppfattat hos de 

intervjuade är att flertalet, som nämndes här ovan, till en viss grad utövade 

intellektuell stimulans samt även inspirerande motivering, så som att visa 

engagemang. Några av de intervjuade belyste värdet i att vara som en slags 

förebild för sina medarbetare, en person som de både kan se upp till och vara 

stolta över inför andra. Hänsynstagande till individer, något som också 

betecknar transformativt ledarskap, kunde även det urskiljas då det i några av 

intervjuerna framkom att bland annat enskilda samtal med medarbetarna var 

västentliga för arbetets fortlöpande. 

 

Författarna Azziz, Crotts och Kent150 menar att transformativt ledarskap är 

beroende av fyra övergripande beteenden. Dessa fyra har till stor del sin grund i 

att ledaren måste kunna skapa miljöer och känslor som i sin tur får positiva 

effekter. I vår studie framkom det att många av ledarna jobbade med att 

inkludera sina medarbetare i så många aktiviteter som möjligt samt att få dem att 

känna sig delaktiga. Detta kan, enligt de ovan nämnda författarna, identifieras 

med faktor 1, som handlar om att skapa en vi-känsla. Vidare har vi även lagt 

märke till en svag tendens till skapande av mål i form av visioner, exempelvis 

genom att en av ledarna underströk vikten av att ge medarbetarna en förståelse 

för vart man är på väg genom framtidsvisioner. Detta beteende identifieras med 

                                           
148 Bass (1990). 
149 Bass (1994), i Toft Madsen (2001). 
150 Azziz, Crotts & Kent (2001). 
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faktor 2 som handlar om att skapa en känsla för framtiden. Faktor 4, som har att 

göra med ledarens förmåga att kunna berätta sina idéer, anser vi oss också ha 

fått belägg för eftersom majoriteten av de intervjuade underströk vikten av att 

vara tydlig och ta sig tid för samtal då man både förklarar och motiverar 

medarbetarna. Den tredje faktorn i teorin har vi inte kunnat analysera då det 

kräver att ledaren får ett slags erkännande från sina medarbetare angående 

dennes förmåga att skapa och bevara en viss tillvaro, vilket vi inte har haft 

möjligheten att upptäcka. Vi anser att det beteendet är mer knytet till 

medarbetarnas åsikter och därför är det svårt för en ledare att få en helt korrekt 

och ärlig uppfattning om. Slutligen vill vi klargöra att trots vi kunnat urskilja 

olika tendenser av transformativt ledarskap är dock det tranaktionella 

ledarskapet övervägande i vår studie. 

 

7.1.5.  Bestämdhet & mottaglighet 

Beroende på hur pass beslutsam eller öppen och tillgänglig en ledare är så kan 

denne identifieras med en viss stil, som i sin tur medför att denne erhåller andra 

kvaliteter. Författarna Darling och Walker151 har identifierat fyra stilar som är 

baserade på just bestämdhet och mottaglighet. De som intervjuades varierade 

tämligen mycket vad gäller just dessa stilar men vi har ändå, baserat på 

informationen som kommit fram i intervjuerna, identifierat var och en av 

ledarna, och kommit fram till följande som redovisas i modellen här nedan. 

 

 

                                           
151 Darling & Walker (2001). 
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Figur 15: Huvudsakliga interaktiva dimensioner. 

Källa: Darling & Walker (2001), egen bearbetning. 

 

Hälften av de intervjuade hamnade under direktörsstilen då vi anser dem vara 

mer uppgiftsorienterade och det kom även fram att just dessa var beredda att ta 

risker för att lyckas, vilket är en del av den stilen. Att de vågade ta mer risker 

kan vara ett tecken på erfarenhet, då majoriteten som identifierats med denna stil 

hade tidigare ledarerfarenheter. Den information vi fick från dessa ledare tydde 

även på att de var uppskattade för sin skicklighet vad gäller att få saker och ting 

gjorda, och då främst genom medarbetarna. 

 

De övriga stilarna är dock inte helt oväsentliga, då även de ledare som blivit 

identifierade med direktörsstilen också hade vissa drag som igenkändes i de 

övriga stilarna. Dessutom är de resterande ledarna mer identifierade med de 

andra stilarna, vilket måste belysas. Vikten av att vara noggrann och 

strukturerad var något som starkt underströks, vilket framkommer mest i 

analyserarstilen. Vidare poängterades betydelsen av att skapa goda relationer 

med sina medarbetare, som är typiskt för relateraren, samt värdet av att vara 

inspirerande och social med spanjorerna, som är utmärkande hos den sociala 

stilen. Således anser vi att direktörsstilen, fast i kombination med vissa drag från 

de övriga stilarna, som synes i modellen, är den stil som vi tydligast kunnat 

urskilja hos de intervjuade. 
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7.1.6. Sambandet mellan stil och situation 

För att inledningsvis söka förklara att situationen kan ha inverkan på en 

ledarskapsstil använder vi oss utav Fiedlers152 ”contingency” teori. De faktorer 

som har framkommit i vår studie som tyder på ökad gynnsamhet är bland annat 

att några utav de intervjuade kände vissa av sina medarbetare sen tidigare då de 

pendlat till Spanien under en tid innan de antog ledarpositionen. Det underströks 

då att deras relation till medarbetarna underlättades och blev god på grund av 

detta. Vidare anser vi att faktorer så som att alla ledare ville bli tilltalade du, 

istället för ni, kan ha varit fördelaktigt när det handlar om deras relation till 

medarbetarna. Även det faktum att hälften av de intervjuade kunde spanska kan 

ha underlättat medarbetarrelationerna. I stort sett alla ledarna verkade även ha 

fördel vad gäller positionsmakt då de spanska medarbetarna ville att ledaren 

skulle fatta alla beslut. På så sätt var det inte svårt för ledarna att erhålla 

auktoritet. Den tredje variabeln, uppgiftsstruktur, som påverkar gynnsamheten 

anser vi dock inte vara till fördel för dem som vi intervjuade då de alla skulle 

införa något nytt till verksamheten. Då uppgiftsstruktur behandlar i vilken 

utsträckning det finns standardprocedurer och det har framkommit att samtliga 

ledare var i Spanien bland annat för att förbättra dessa delar av organisationen, 

blir därför denna variabel en svaghet i situationen och leder därmed till lägre 

grad av gynnsamhet. 

                                           
152 Fiedler (1972), i Toft Madsen (2001). 
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Uppgiftsstruktur - Uppgifsorienterad

låg

Gynnsamhet

 
Figur 16: Fiedlers Contingency teori. 

Källa: Toft Madsen (2001), egen bearbetning. 

 

Genom resonemanget ovan kommer vi fram till att gynnsamheten blir mer hög 

än låg och leder således, som synes i figur 16, till en stil som är mer 

uppgiftsorienterad än relationsorienterad, men med en touche av 

relationsorientering. Detta stämmer även bra överens med de tidigare 

genomförda analyserna av ledarnas sätt att leda, då de också har en större 

riktning åt uppgiftsorientering än relationsorientering. 

 

7.1.7.  Medarbetarnas välbefinnande 

En ledarskapsstil kan även framkomma genom att ledaren ger medarbetarna 

tillfredställelse på olika sätt, alltså skapar en slags trivsel för dem. Enligt House 

et al.153 finns det fyra olika stilar som en ledare kan anta; stödjande, förordnad, 

deltagande och målinriktad. De stilar vi främst lyckats urskilja i vår studie är den 

förordnade och deltagande. Den förordnade stilen var inledningsvis viktig då 

ledarna var tvungna att vara tämligen formella och ge medarbetarna specifik 

samt tydlig vägledning. Majoriteten av de intervjuade uppfattade det som om att 

de spanska medarbetarna hade behov av en chef som bestämmer och klargör 

regler samt arbetsuppgifter för dem, vilket tyder på att de behövde en ledare med 

den förordnade stilen för att uppnå trivsel. Icke desto mindre, vi är av åsikten att 
                                           
153 House et al. (1974), i Yukl (2002). 
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samtliga ledare jobbade mot att kunna anta en mer deltagande stil. Alla ledarna 

menade att de i någon grad involverade sina medarbetare både i beslutsprocesser 

och vid problemlösning. Att ofta ta sig tid att samtala med sina medarbetare var 

också något som belystes. Åtskilliga av de intervjuade menade dock att de var 

tvungna att utföra tämligen noggrann uppföljning av de delegerade 

arbetsuppgifterna för att de spanska medarbetarna skulle slutföra dessa enligt 

planerna. Detta är en anledning till att ledarna inte kunde anta en komplett 

delegerande stil, då det befallande och nästan styrande i ledarnas stil också var 

viktig till en viss grad.  

 

De andra två stilarna, stödjande och målinriktad, kunde vi inte urskilja lika 

tydligt som de två tidigare nämnda stilarna. Den stödjande stilen, som 

huvudsakligen innebär att ledaren tar stor hänsyn till medarbetarnas behov och 

välfärd, framkom inte särskilt mycket då samtliga ledare oftast nämnde 

medarbetarna i relation till deras arbetsuppgifter. Det verkade som om det inte 

fanns utrymme för att bara se till människan, utan att det alltid är människan och 

arbetet ihop. Den målinriktade stilen handlar om att ledaren konstant söker 

förbättring av arbetsutförandet samt visar tro på att medarbetarna ska utvecklas. 

Denna stil anser vi stämmer in till viss del då åtskilliga ledare önskade att 

medarbetarna skulle arbeta mer självständigt, vilket kan ses som en förbättring 

av arbetsutförandet. Däremot hade majoriteten av de intervjuade inte 

hundraprocentigt förtroende för sina medarbetare då de underströk vikten av 

uppföljning vid delegering. 
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7.1.8.  Medarbetarnas mognad 

Ett annat sätt att avgöra ledarskapsstil är att, enligt Hersey och Blanchard154, 

basera den på vilken mognadsnivå medarbetarna har. Detta kan te sig vara svårt 

då vi endast intervjuat ledarna, men vi anser att de i de flesta fall gett oss så pass 

utförlig information att det går att avgöra medarbetarnas mognadsnivå. I 

enlighet med författarnas teori kan medarbetarnas mognadsnivå delas in i fyra 

olika stadier som i sin tur framkallar fyra olika ledarstilar. Dessa beror på i 

vilken grad medarbetarna är endera kunniga/okunniga och villiga/ovilliga. 

Några utav de intervjuade underströk att sina medarbetare var välutbildade och 

därför inte svåra att jobba med. Detta har vi tolkat som om deras medarbetare 

hamnade på nivå fyra, där de är både kunniga och villiga. Detta i sin tur leder 

till, enligt modellen, att ledaren är både lågt uppgifts- och relationsorienterad, 

det vill säga den så kallade delegeringsstilen. 

 

Icke desto mindre, majoriteten av ledarna belyste vikten av att samtala och söka 

komma överens om hur saker och ting ska lösas tillsammans med medarbetarna. 

Tydlighet var viktigt för att bestämt redogöra för utförandet av arbetsuppgifter. 

Utifrån vad ledarna sade verkade det som om de spanska medarbetarna ibland 

hade lite svårt att hitta en lojalitetskänsla för arbetet, då ledarna ofta var tvungna 

att följa upp arbetet. Detta kan tolkas som om de var kunniga men en aning 

ovilliga, vilket leder till högre relationsorientering än uppgiftsorientering från 

ledarens sida, något som kallas för den deltagande stilen. Denna teori är den 

enda utav de vi valt att använda där analysen resulterat i en stil som är mer 

relationsorienterad än uppgiftsorienterad, vilket vi anser vara viktigt att 

uppmärksamma. Vidare har vi till viss del i några fall även kunnat urskilja 

försäljningsstilen, då den handlar om att ledaren är lite mer styrande, vilket var 

något som de spanska medarbetarna i många fall begärde och förväntade sig. 

                                           
154 Hersey & Blanchard (1969), i Bass (1990). 
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Den sista stilen, säga till, anser vi inte att vi har kunnat urskilja, då ingen av 

ledarna uttryckt att dennes medarbetare varit både ovillig och okunniga vad 

gäller utförandet av arbetet. 

 

7.1.9.  Sammanställning av ledarskapsstilanalysen 

För att kunna sammanställa analysen om ledarnas sätt att leda, alltså deras stil, 

har vi valt att använda oss utav den modell vi tog fram i referensramen för att 

sätta ihop våra teorier. Trots att varje teori lyfter fram en del av en stil är det 

ändå viktigt att redogöra för dessa delar tillsammans, för att få den kompletta 

bilden av stil som är av intresse för denna studie. Vi har således i modellen 

skuggat den delen av teorin som vi genom analysen kommit fram till att de 

intervjuade använt sig utav under sin tid i ledande position i Spanien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 17: Teorierna för att urskilja ledarskapsstil samt analys. 

Källa: Egen. 
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Försäljning        Säga till 
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Dimensionen ”initiating structure” har varit mer påtaglig i vår studie då samtliga 

intervjuade underströk vikten av att vara tydlig och strukturerad. Dock finns det 

vissa tecken som tyder på en svag tendens mot dimensionen ”consideration”, då 

många av ledarna jobbade emot att låta medarbetarna delta i exempelvis 

beslutsprocesser. Detta är även ett argument för varför det finns ett visst 

deltagande från ledarens sida, även om den direktiva stilen är övervägande, 

eftersom ledarna upplevde att de i Spanien var tvungna att vara oerhört tydliga 

samt att de förväntades fatta de slutgiltiga besluten. Majoriteten av ledarna såg 

som sin uppgift i Spanien att få bolaget på fötterna eller att vara brygg-byggaren 

till hela koncernen, vilket bland annat tyder på större intresse för resultatet än för 

människorna. Icke desto mindre, i denna del av stilen lade ledarna även vikt vid 

att fokusera på deras relationer till medarbetarna, då de ansåg att det var av stor 

vikt för ett bra samarbete. 

 

På grund av att samtliga ledare underströk vikten av att vara tydlig vid 

arbetsfördelning samt följa upp delegerade uppgifter identifierar vi dem som 

transaktionella ledare. Från intervjuerna gick det dock att urskilja vissa 

tendenser av transformativ stil då flertalet belyste vikten av att involvera 

medarbetarna så mycket som möjligt i utförandet av uppgifter. Genom detta 

skapades bland annat en vi-känsla samt så hjälpte det ledarna att klargöra sina 

idéer så att alla kunde jobba tillsammans i samma riktning. 

 

Vad gäller situationens inverkan på ledarskapsstil har vi kommit fram till likartat 

resultat som i teorierna här ovan. Då vi anser att två av de tre faktorerna som 

bestämmer gynsammhet i ”contingency” teorin var till fördel för ledarna, bland 

annat att åtskilliga kunde spanska när de antog den ledande positionen, blir 

gynnsamheten ganska hög. Detta leder således till en stil som är mer 

uppgiftsorienterad än relationsorienterad, men med en touche av 

relationsorientering. De stilar vi främst lyckats urskilja i modellen angående 
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medarbetarnas välbefinnande är den förordnade och deltagande. Den förordnade 

stilen var inledningsvis viktig då betydelsen av att ge tydlig vägledning 

underströks. Genom att involvera sina medarbetare både i beslutsprocesser och 

vid problemlösning jobbade dock ledarna mot att kunna anta en mer deltagande 

stil. Detta påstående kan även kopplas till den sista teorin, medarbetarnas 

mognadsnivå, då åtskilliga ledare ansåg att deras medarbetare var tillräckligt 

kunniga samt intresserade av att utföra sina arbetsuppgifter. Detta innebär för 

ledarna en högre relationsorientering än uppgiftsorientering, således den 

deltagande stilen. Icke desto mindre så har många av den intervjuade 

understrukit vikten av att vara tydlig vid bland annat redogörande för 

uppgiftsutförandet. Vi tolkar detta, enligt teorin, som om att ledarna blir både 

lågt uppgifts- och relationsorienterade, det vill säga den så kallade 

delegeringsstilen. Till viss del har vi även kunnat urskilja försäljningsstilen, som 

innebär både hög uppgifts- och relationsorientering, då den handlar om att 

ledaren är lite mer styrande. 

 

Samtliga analyser av de valda teorierna tyder på att de intervjuades 

ledarskapsstil i Spanien var en aning mer uppgiftsorienterad, förutom teorin om 

medarbetarnas mognadsnivå. Där framkom att en utav de identifierade stilarna, 

nämligen den deltagande, föreslog hög relationsorientering och låg 

uppgiftsorientering. Detta har vi dock inte lagt så stor vikt vid då vi inte enbart 

urskiljde den stilen, utan även två andra stilar, var av den ena, närmare bestämt 

delegeringsstilen, var av lika stor vikt som den deltagande. 

 

7.2. Den spanska kulturen som förklaringsvariabel 

Efter att, utifrån ett antal synvinklar, ha gett läsaren en bild av de svenska 

ledarnas ledarskapsstil i Spanien kommer vi nu att söka förklara stilen utifrån 

den kulturella kontexten där ledarskapet utövas. En ledares sätt att leda kan 



Analys 

 93

enligt vissa författare, som beskrivits i kapitel fyra, påverkas utav den situation 

denne befinner sig i. Vi är således i denna studie intresserade av att belysa hur 

kulturen i det land där ledarskapet utövas skapar en sådan situation där ledaren 

förändrar sitt sätt att leda. Detta ämnar redogöra för den andra delen av studiens 

syfte. 

 

7.2.1.  Den spanska kulturen 

Inledningsvis vill vi med hjälp av de två redan redovisade teorierna söka 

definiera det i den spanska kulturen som tycks ha varit av betydelse för de 

svenska ledarnas stil under deras tid i Spanien. Vi ämnar använda den 

information vi har fått fram ifrån intervjuerna. Då intervjuerna inte var inriktade 

på att ta reda på den spanska kulturen blir denna del inte så utförlig, men det är 

ändå av vikt att belysa kulturens påverkan. 

 

Artefakter, den mest synliga delen av kulturen, anser vi inte vara möjligt att 

avgöra då vi i så fall hade behövt observera medarbetarna på plats. Beteendet, 

som beskriver sättet på vilket folk gör det de gör, är den delen som vi anser oss 

kunna urskilja mest. Det tydligaste beteendet som framkom i intervjuerna är 

spanjorernas temperament. Samtliga intervjuade underströk skillnaden mellan 

hur svenskar och spanjorer uttrycker känslor, både positiva såväl som negativa. 

Att vifta med armarna och höja rösten är ett vanligt sätt för spanjorerna att 

uttrycka sina känslor. Andra beteenden som ledarna tog upp var att de upplevde 

mycket tissel och tassel i korridorerna samt att spanjorerna kunde trampa på 

andra för att själv komma uppåt i karriären. Något som vi har tolkat som en 

värdering i den spanska kulturen är det faktum att spanjorerna vill, och är 

bekväma med, att chefen bestämmer. Det verkade enligt de intervjuade vara 

något tämligen djup rotat i kulturen och var då svårt att ändra. En annan aspekt 

som framkommit i intervjuerna är familjens betydelse för spanjorerna. Vad 
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gäller den djupaste delen av kulturen, kärnvärderingarna, har det varit väldigt 

svårt att bedöma med tanke på att vi endast intervjuat svenska ledare. För att ens 

få ett hum om så djupa värderingar anser vi att vi hade behövt intervjua 

spanjorerna. 

 

7.2.2.  Kulturella studier om Spanien 

Inom de områden som spontant kom upp under intervjuerna, är det flera som är 

intressanta att analysera i termer av nationell kultur. Detta gör vi med hjälp av 

Hofstedes155 fyra kulturella dimensioner; maktdistans, individualistiskt kontra 

kollektivistiskt samhälle, maskulinitet kontra feminitet, och grad av 

osäkerhetsundvikande, samt med två av Trompenaars & Hampden-Turners 

aspekter av kultur.  

 

Enligt Hofstede är Spanien ett land med relativt sett hög maktdistans och vi 

anser att det i intervjuerna har framkommit tecken som tyder på detta. 

Medarbetarna var inte vana vid att kunna påverka beslut, utan snarare vid att det 

är chefen som bestämmer. Vidare hade de spanska medarbetarna en stor, eller 

som det uttrycktes i en intervju, en överdriven respekt för chefen. Icke desto 

mindre, det har i stort sett samtliga intervjuer även framkommit att det är viktigt 

att upprätthålla sociala relationer. Ledaren måste kunna vara informell samtidigt 

som denne är den som leder flocken, och det därför är viktigt att gå runt och 

hälsa på folk. Detta anser vi tyda på att det i högre grad skapades djupa 

relationer på arbetsplatsen, och det handlar då inte bara om affärsrelationer. Vi 

är av åsikten att detta påstående stämmer överens med det faktum att Spanien 

ligger på gränsen till kollektivism, då relationer är av större betydelse i ett 

kollektivistiskt land. Majoriteten av de intervjuade ledarna har uttryckt att det 

                                           
155 Hofstede (1991). 



Analys 

 95

som chef är viktigt att inte tappa ansiktet, för att man då förlorar mycket 

auktoritet. En ledare får inte visa osäkerhet, utan när ett beslut är fattat måste 

denne stå på sig. I några intervjuer sades det även att man ska vara tuffare. Detta 

anser vi överensstämma med det faktum att Spanien är ett land som ligger på 

gränsen till att vara ett maskulint samhälle där chefer är mer beslutsamma och 

självhävdande. Vi är också av åsikten att detta även är ett argument för att 

Spanien är ett samhälle med en tämligen hög grad av osäkerhetsundvikande där 

människor motiveras av behov av trygghet och säkerhet. Det har nämligen i 

majoriteten av intervjuerna poängterats att det är viktigt att vara tydlig både i sin 

ledarroll och i direktiven till medarbetarna, vilket vi menar skapar både trygghet 

och säkerhet för medarbetarna. Vidare anser vi att det verkade vara mycket 

positivt att chefen talar spanska och kan även det ses ett uttryck för att det är en 

trygghet för medarbetarna med en ledare som talar deras språk. 

 

Vi har även i referensramen tagit upp två andra aspekter på kultur som vi valt att 

applicera på det empiriska materialet156. Den första teorin menar att spanjorer är 

människor som i hög grad visar sina känslor. I intervjuerna framkommer det att 

ledarna har haft temperamentsfulla medarbetare som visat såväl tydliga positiva 

som negativa reaktioner. Det har även förekommit väldigt känslosamma möten, 

där man både har skrikit till varandra och använt fula ord, något som vi menar 

stödjer teorin. Den andra teorin handlar om att status i Spanien grundar sig mer 

på vem personen är, än på vad denne gör, samt att titlar är viktiga. Under 

intervjuerna nämndes det att status och titlar är viktigt, bland annat i form av att 

spanjorerna inte skjuter fram andra utan gör allt för att komma uppåt själva. 

Detta resultat anser vi befrämjar teorin såväl som att det framkom att det i 

Spanien har mindre betydelse vad personen gör, bara denne har eller erhåller en 

fin titel. 

                                           
156 Trompenaars & Hampden-Turner (1997). 
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8. SLUTSATS 
 

I detta kapitel har vi för avsikt att presentera de slutsatser vi dragit från studien. 

Vi lyfter fram de aspekter som belysts mest i analysen, för att kunna uppfylla 

vårt syfte. Vidare för vi en diskussion kring de faktorer som kan ha påverkat 

resultatet. Under arbetets gång har vi även uppmärksammat nya områden som 

vore intressanta att utforska och dessa tas upp som förslag på vidare studier. 

 

8.1. Vilken ledarskapsstil antogs av de svenska ledarna? 

Första delen i studiens syfte är att bidra med förståelse för vilken stil svenska 

ledare antar gentemot sina spanska medarbetare i Spanien. Vi har därför, utifrån 

de olika aspekterna på ledarskapsstil, kommit fram till att stilen de svenska 

ledarna antog är mer uppgiftsorienterad än relationsorienterad. Detta på grund 

utav att vikten av att vara bestämd och strukturerad samt att ge tydlig vägledning 

underströks. Även det faktum att uppföljning av delegering var nödvändig pekar 

på uppgiftsorientering. Vi har dock funnit tendenser på relationsorientering 

främst då samtliga arbetade emot att inkludera sina medarbetare både i 

beslutsprocessen och vid problemlösning. Vidare belystes att såväl småprat som 

seriösare samtal med medarbetarna var väsentliga för att ledaren skulle få dessa 

med sig. 

 

Då studiens syfte även är att diskutera till vilken grad den spanska kulturen kan 

ha påverkat ledarskapsstilen är det således intressant att redovisa inom vilka 

beteendemönster anpassning till den kulturella kontexten tycks ha skett. De 

mönster som vi anser har sin grund i den spanska kulturens influens på 

ledarskapsstil urskiljs främst i de återkommande ord och fraser, och dessa är 

följande; ”tydlighet”, ”stå på sig”, samt att ”chefen bestämmer”. Detta kan 
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knytas till att den spanska kulturen identifieras som ett samhälle i vilket 

människor motiveras av behovet av trygghet och säkerhet, samt där chefer är 

mer beslutsamma och självhävdande. Däremot finns det områden där ledarna 

inte anpassade sig i så stor utsträckning, utan arbetade mot att införa något nytt. 

I vår studie har det framkommit att det finns andra gemensamma drag som inte 

kan knytas till den spanska kulturen utan snarare står i motsatsförhållande till 

denna. Det mest framträdande av dessa drag är att de svenska ledarna strävade 

efter att inkludera medarbetarna mer, både vid problemlösning och i 

beslutfattande. Dessa drag ser vi som uttryck för att de svenska ledarna har en 

stil som är förankrad i den svenska kulturen, såsom den är beskriven enligt 

Hofstede i kapitel fem. I figuren här nedan illustrerar vi de beteendemönster som 

vi anser ha varit av störst vikt vid formandet av de svenska ledarnas stil i vår 

studie. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18: En svensk ledares ledarskapsstil i Spanien. 

Källa: Egen. 

 

Det är svårt för oss att avgöra huruvida en anpassning måste ske eller ej, då vi 

inte gör en jämförande studie, men med tanke på att majoriteten av de aspekter 

som har belysts stämmer överens med Hofstedes studier, är vi av åsikten att den 

spanska kulturen till en viss grad faktiskt påverkat de svenska ledarnas sätt att 

leda. För att anknyta till en av de frågorna vi ställde oss i inledningen, om EU-

samarbetet leder till ett gemensamt synsätt på ledarskap eller om normer inom 

Stil 

”Stå på sig” 

”Tydlighet” 
”Chefen 

bestämmer” 

”Involvera medarbetarna” 

”Prata spanska”



Slutsats 

 98

ledarskap förbli kulturellt avgränsade till de länder där ledarskapet utövas, pekar 

denna studies resultat på det senare. Givetvis behöver det inte vara så att 

kulturen har en så pass stor inverkan på ledarskapsstilen, då kulturerna inte 

skiljer lika mycket som Spanien och Sverige. I Europa finns det emellertid ett 

flertal länder som har stora kulturella skillnader, varför man, enligt vår studie, 

kan tänka sig att EU-samarbetet ännu inte har lett till en europeisk standard 

inom ledarskap. Huruvida det i framtiden kommer att utvecklas en gemensam 

ledarskapsstil kan vi inte svara på, men vi tror att de nationella kulturerna i 

många sammanhang är av så pass stor betydelse att detta kan komma att bli 

svårt.  

 

8.2. Reflektioner om påverkansfaktorer 

Under arbetets gång har vår förståelse för området ökat och vi hoppas att vi har 

kunnat förmedla den insikten till läsaren. Genom diskussioner har vi kommit 

fram till olika faktorer som kan ha haft påverkan på resultatet. Huruvida 

faktumet att samtliga av de intervjuade var män kan ha inverkat går bara att 

spekulera i. Då den spanska kulturen, enligt Hofstedes dimensioner, har en 

högre grad av maskulinitet är det möjligt att resultatet hade blivit ett annat om de 

intervjuade varit kvinnor, eftersom könsrollerna i Spanien är mer åtskilda.  

 

Ytterligare reflektioner gäller huruvida det förutom den spanska kulturen även 

finns andra faktor i situationen som kan ha påverkat de intervjuades 

ledarskapsstil. Variation och avvikelser i resultatet anser vi kan bero på de 

intervjuade ledarnas tidigare erfarenheter. Hälften av de intervjuade hade inte 

haft någon ledande position innan Spanienvistelsen, vilket innebar att 

ledarpositionen i Spanien var deras första. Det kan således i dessa fall vara svårt 

att avgöra om deras svar kan ses som uttryck för den antagna ledarskapsstilen i 

ett kulturellt olikt land, eller om de skulle ha haft liknande erfarenheter på sin 
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första ledande position oavsett om den varit i Sverige eller i något annat land. 

Det som ändå tyder på att stilen har specifikt med den spanska kulturen att göra, 

är att det går att urskilja tydliga mönster i intervjuerna. Vidare hade några utav 

ledarna pendlat och därför skapat en relation med medarbetarna innan de antog 

positionen som deras ledare i Spanien. Det är möjligt att detta har haft en viss 

inverkan, exempelvis kan de ha haft en mer kamratlig stil gentemot 

medarbetarna. En sista möjlig förklarande faktor till varför det uppstod variation 

är att några utav dem haft tidigare stationeringar utomlands och kan därför ha 

fått annorlunda erfarenheter som fått dem att agera på ett visst sätt. Som synes 

finns det ett flertal faktorer som kan ha påverkan på ledarskapsstil, vilket visar, 

som tidigare nämnts, hur komplext ämnet är. 

 

8.3. Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har vi även uppmärksammat nya områden som vore 

intressanta att utforska. Att belysa problematiken ur ytterligare en synvinkel 

skulle vara givande för att urskilja ledarskapsstil. Detta kunde ske genom att inte 

bara intervjua svenska ledare utan även deras spanska medarbetare. Med 

ytterligare ett perspektiv på problematiken är det möjligt att en mer objektiv 

bild, och därmed djupare förståelse, skulle kunna erhållas. Vidare finns det även 

andra ledarroller som är av intresse att studera, exempelvis de mer externt 

fokuserade rollerna en ledare har bland annat gentemot kunder eller 

leverantörer. Slutligen är ett uppslag till nya undersökningar att göra en 

jämförande studie mellan svenska ledares stil i Sverige och den stil dessa antar i 

Spanien. Frågeställningen blir då om det finns en gemensam ledarskapsstil hos 

de svenska ledarna och vad som sker med denna i Spanien. 

 



Slutsats 

 100

8.4. Avslutande kommentarer 

Vi har under arbetes gång konfronterats med många nya aspekter och är således 

av åsikten att det har varit en tämligen lärorik period. Det har varit mycket 

intressant att se att det syfte vi arbetat med från starten har fungerat och 

följaktligen gett oss ett givande resultat. Om vi nu på slutet ska våga vara lite 

normativa och besvara frågan vilken stil en svensk ledare bör anta i Spanien, blir 

nyckelorden att vara tydlig samt att det är chefen som bestämmer. Vidare är det 

viktigt att behärska det spanska språket. Då dessa kan ses som aspekter av den 

spanska kulturen anser vi att det för en ledare är nödvändigt att ta hänsyn till 

kulturen. Det är dock viktigt att komma ihåg att ledarskapsstil kan påverkas från 

annat håll, såsom ledarnas kulturella ursprung, även om den spanska kulturen i 

vår studie tycks ha en större påverkan. 
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9. BILAGA 1 
 

 

Intervjuguide: Svenska ledare i Spanien 
 

 

Presentera oss själva och syftet med uppsatsen. 

Klargöra att det ej är en jämförande studie mellan ledarskapsstilen i Spanien och 

stilen i Sverige, samt att det är nationell kultur och ej företagskultur som är av 

intresse. 

Fråga om det är ok att spela in intervjun. 

 

 

1. Kan du berätta lite om din Spanienvistelse? (när, var, hur lång tid, tjänst, 

position, antal medarbetare etc.) 

Vilka erfarenheter anser du har format dig som ledare? (bakgrund, ålder, 

utbildning, arbetslivserfarenhet, mm) 

 

2. Vilken anser du var din viktigaste uppgift som ledare i Spanien? 

 

3. Berätta om din relation till dina spanska medarbetare. 

•  Hur upplevde du första kontakten med dina spanska medarbetare? 

•  Vad tror du att dina spanska medarbetare förväntade sig utav dig som 

ledare? 

•  Vad anser du att spanjorerna har för syn på svenska ledare? 

•  Vilken influens hade dina medarbetare på dig i din roll som ledare, om 

någon? 
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4. Beskriv ditt sätt att leda under din tid i Spanien? 

•  Vilka medel använde du dig av för att få de anställda med dig? 

•  Hur var kommunikationen med de spanska medarbetarna? 

•  Till vilken grad kunde du delegera arbetsuppgifter? 

•  Vad var din roll vid lösning av problem? Hur gick beslutsprocessen till? 

•  Hur hanterades eventuella konflikter (din roll)? 

•  Hur coachade du dina spanska medarbetare? 

 

5. Upplevde du att det var något beteende som fungerade bättre? På vilket sätt? 

Upplevde du att det var något beteende som fungerade mindre bra? På vilket 

sätt? 

Vilka lärdomar har du dragit? Skulle du ha gjort något annorlunda nu? 

Vilka råd skulle du ge en svensk som skall anta en ledande position i Spanien? 
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10. BILAGA 2 
 

Matris som strukturerar det empirirska materialet: 

 

  Adam Bertil Cesar David Erik Fredrik  

Bakgrund 
            

Uppgift 
            

Förväntningar 
            

Medarbetarna 
            

Medel 
            

Coacha 
            

Kommunikation  
            

Delegering 
            

Problemlösning 
            

Beslutprocessn 
            

Konfliktlösning 
            

Status/karriär 
            

Vara social 
            

Uppfattade 
värderingar             
Chefen som 
förebild             
Lärdomar och 
tips             
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