
Magisteruppsats, 10p
Internationella Ekonomprogrammet, tyska, termin 9
Linköpings Universitet, ht 99
EKI

LLEEDDAARRSSKKAAPP  II  IITT--FFÖÖRREETTAAGG

---   eeennn   ssstttuuudddiiieee   aaavvv   fffyyyrrraaa   fffööörrreeetttaaagggsssllleeedddaaarrreee

LLEEAADDEERRSSHHIIPP  IINN  IITT--CCOOMMPPAANNIIEESS

--   AA  SSttuuddyy  ooff  FFoouurr  CCoommppaannyylleeaaddeerrss

Handledare: Pia Lindell
Olle Barkstedt & Mikael Borgman





Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska Institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2000-01-12

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete ISRN   Internationella ekonomprogrammet

2000/10

  

C-uppsats
X D-uppsats Serietitel och serienummer

Title of series, numbering
ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2000/iep/010/

Titel
Title

Ledarskap i IT-Företag - en studie av fyra företagsledare

Leadership in IT-Companies - A Study of Four Company Leaders

Författare
 Author

Olle Barkstedt, Mikael Borgman

Sammanfattning
Abstract
Kännetecknande för IT-företag är att de verkar i en dynamisk och turbulent miljö där teknikskiften är vanligt
förekommande. Personalen är kompetent och välutbildad och är dessa företags mest värdefulla tillgång.
Cheferna/ledarna är i många fall betydligt yngre jämfört med ”traditionella” ledare för andra börsnoterade
bolag. Skiljer sig ledarskapet i dessa företag åt från ledarskapet i traditionella företag?

Vi har i studien haft en fallstudieliknande ansats, där vi har intervjuat fyra ledare för IT-företag i Sverige. De
resultat vi fått i intervjuerna har analyserats med hjälp av befintlig ledarskapsteori.

Ledarskapet i IT-företag kännetecknas av ett jämlikt förhållande mellan ledare och anställda där dialog,
konsensus och ömsesidig respekt är nyckelord. Ledare för IT-företag har även i stor utsträckning en
processyn på ledarskap och kännetecknas även av entreprenörskap.

Nyckelord
Keyword
Ledarskap, ledare, IT-företag, ledarstil, roll, auktoritet, Pia Lindell



Avdelning, Institution
Division, Department

Ekonomiska Institutionen
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
2000-01-12

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
Examensarbete ISRN   Internationella ekonomprogrammet

2000/10

  
C-uppsats

X D-uppsats Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2000/iep/010/

Titel
Title

Ledarskap i IT-Företag - en studie av fyra företagsledare

Leadership in IT-Companies - A Study of Four Company Leaders

Författare
 Author

Olle Barkstedt, Mikael Borgman

Sammanfattning
Abstract
IT-Companies are working in a dynamic and turbulent environment where technologyshifts are common.
The employees are competent, well educated and the most valuable resource of these companies. The leaders
in these companies are in many cases younger compared to ”traditional” leaders. Are there any differences
between leadership in IT-Companies and traditional companies?

We have interviewed four leaders of IT-Companies in Sweden. The results from the interviews have been
analyzed and compared to common leadership theory.

Leadership in IT-Companies is characterized by an equal relationship between leaders and employees, where
dialogue, consensus and respect are key words. Leaders of IT-Companies also have a process perspective on
leadership and a good portion of entrepreneurship.

Nyckelord
Keyword
Leadership, leader, IT-Companies, leadership style, authority, Pia Lindell







Innehållsförteckning

1. INLEDNING..............................................................................................................1

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION .................................................................1
1.2 PROBLEMFORMULERING ........................................................................................4
1.3 SYFTE.....................................................................................................................5
1.4 AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................5
1.5 DISPOSITION...........................................................................................................5

2. VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT ......................................................8

2.1 INLEDNING .............................................................................................................8
2.2 VERKLIGHETSSYN................................................................................................10
2.3 VETENSKAPSSYN .................................................................................................11
2.4 VÅR KUNSKAPSSYN .............................................................................................12
2.5 SPRÅKET STYR VÅR VERKLIGHETSUPPFATTNING ................................................13
2.6 AVSLUTNING AV VETENSKAPSKAPITEL ...............................................................15

3. METOD....................................................................................................................16

3.1 INLEDNING ...........................................................................................................16
3.2 METODSYNSÄTT ..................................................................................................16

3.2.1 Typ av studie .................................................................................................17
3.3 METODANSATS ....................................................................................................19

3.3.1 Val av studieobjekt........................................................................................19
3.3.2 Tillvägagångssätt..........................................................................................20

3.4 INTERVJUTEKNIK..................................................................................................21
3.5 METOD- OCH KÄLLKRITIK...................................................................................25
3.6 AVSLUTNING AV METODKAPITEL.........................................................................26

4. LEDARSKAP SOM BEGREPP ............................................................................28

4.1 VAD ÄR LEDARSKAP?...........................................................................................28
4.1.1 Ledarskap och chefskap................................................................................30
4.1.2 Vår definition av ledarskap/chefskap ...........................................................31

5. DE OLIKA LEDARSKAPSPARADIGMEN.......................................................32

5.1 EGENSKAPER........................................................................................................32
5.2 BETEENDE ............................................................................................................34
5.3 SITUATIONSANPASSAT LEDARSKAP .....................................................................35

5.3.1 Path-goal-teorin............................................................................................35
5.3.2 Anpassning till de anställda..........................................................................37

5.4 KARISMATISKT OCH MENINGSSKAPANDE LEDARSKAP ........................................39



6. HUR PÅVERKAS LEDARSKAPET AV EXTERNA OCH INTERNA
FÖRUTSÄTTNINGAR? ............................................................................................43

6.1 INLEDNING ...........................................................................................................43
6.2 ALLMÄNNA CONTINGENCY-FAKTORER ...............................................................44
6.3 INTERNA FÖRUTSÄTTNINGAR...............................................................................48

6.3.1 Vilka situationella faktorer påverkar ledarskapet?......................................48
6.3.2 De anställda..................................................................................................51

7. LEDARENS OLIKA ROLLER OCH FUNKTIONER ......................................54

7.1 DEN FORMELLA AUKTORITETEN GER UPPHOV TILL OLIKA ROLLER.....................54
7.1.1 De interpersonella rollerna ..........................................................................55
7.1.2 Informationsrollerna.....................................................................................55
7.1.3 Beslutsrollerna..............................................................................................56

7.2 EN MODERNARE SYN PÅ LEDARSKAPETS ROLLER OCH FUNKTIONER...................57
7.3 MAKT OCH AUKTORITET I LEDARSKAPET ............................................................58
7.4 META-, MACRO- OCH MICROLEDARSKAP ............................................................60
7.5 KRAV, BEGRÄNSNINGAR OCH VAL SOM LEDAREN STÄLLS INFÖR........................62

8. AKTUELLA LEDARSKAPSTEORIER..............................................................64

8.1 INLEDNING ...........................................................................................................64
8.1.1 Coachning .....................................................................................................65
8.1.2 Lärande ledarskap ........................................................................................65
8.1.3 Transformativt ledarskap..............................................................................66
8.1.4 Visionärt ledarskap.......................................................................................67

8.2 VAD INNEBÄR DÅ ALLA DESSA SYNSÄTT? ...........................................................68
8.3 SUMMERING AV REFERENSRAM ...........................................................................69

9. VAD SÄGER FÖRETAGSLEDARNA OM SITT LEDARSKAP?...................71

9.1 INLEDNING ...........................................................................................................71
9.2 LEDARNAS BAKGRUND ........................................................................................73
9.3 VAD ANSER LEDARNA FÖR DESSA FÖRETAG OM MILJÖN DE VERKAR I? ..............74

9.3.1 Hur påverkas ledarskapet av de anställdas profiler?...................................76
9.3.2 Krav och förväntningar på ledaren ..............................................................77
9.3.3 Vanligaste problemen de möter som ledare .................................................78
9.3.4 Organisationsstrukturen ...............................................................................79

9.4 LEDARENS OLIKA ROLLER....................................................................................80
9.5 VAD ANSER DE VARA VIKTIGT I LEDARSKAPET?..................................................81

9.5.1 Vad är målet med ledarskapet och vilka är ledarens uppgifter? .................83
9.5.2 IT vs Traditionellt ledarskap.........................................................................86
9.5.3 Ledarstil ........................................................................................................87
9.5.4 Beslutsfattande..............................................................................................89



9.6 INTRESSANTA CITAT............................................................................................89

10. VAD INNEBÄR DETTA FÖR VÅR BILD AV LEDARSKAP I IT-
FÖRETAG? .................................................................................................................92

10.1 CONTINGENCYFAKTORER SOM BESKRIVER FÖRETAGETS OMVÄRLD.................92
10.1.1 Miljö............................................................................................................92
10.1.2 Technology och task uncertainty ................................................................94
10.1.3 Storlek och stadium i organisationernas livscykel .....................................95
10.1.4 Enhetens funktion........................................................................................96
10.1.5 Beroende av andra enheter.........................................................................98
10.1.6 De anställda................................................................................................99
10.1.7 Krav, begränsningar och val i ledarskapet ..............................................102

10.2 ROLLEN SOM LEDARE.......................................................................................104
10.2.1 Ledarens olika roller och uppgifter ..........................................................104
10.2.2 Makt och Auktoritet i rollen som ledare ...................................................109

10.3 VAD ANVÄNDER LEDARNA FÖR MEDEL?..........................................................112
10.4 LEDARSKAPET I IT-FÖRETAG ...........................................................................113

10.4.1 Vilka egenskaper anser de intervjuade ledarna vara viktiga för att leda ett
IT-företag? ...........................................................................................................113
10.4.2 Vilket beteende/ledarstil kan observeras i IT-företag? ............................117

10.5 SUMMERING AV ANALYSEN .............................................................................121

11. SLUTSATS ..........................................................................................................124

11.1 VAD ÄR TYPISKT FÖR LEDARSKAPET I DE UNDERSÖKTA FÖRETAGEN?............124
11.2 REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ....................................125

KÄLLOR..........................................................................................................................



Figurförteckning

Figur 2.4.1 Språkets betydelse __________________________________________ 14
Figur 3.4.1 Intervjuns betingelser________________________________________ 21
Figur 3.4.2 Svarets väg från svaren till intervjuaren _________________________ 22
Figur 5.2.1 Modell över beteendeforskningen runt ledarskap __________________ 35
Figur 5.3.1 Fyra olika ledarstilar ________________________________________ 37
Figur 5.4.1 Ledarskapets tyngdpunkter i olika tidsperioder under 1900-talet______ 41
Tabell 6.2.1 Perrows klassifikation av teknologier___________________________ 45
Figur 7.1.1 Chefens olika roller _________________________________________ 54
Figur 8.1.1 Den visionära ledarskapsprocessen_____________________________ 67
Figur 10.5.1 De centrala bitarna i ledarskapet i IT-företag __________________ 121



LLEEDDAARRSSKKAAPP  II  IITT--FFÖÖRREETTAAGG
OO..  BBAARRKKSSTTEEDDTT  &&  MM..  BBOORRGGMMAANN

1

1. Inledning
I detta kapitel presenterar vi vårt projekt med bakgrund till det problem vi ställs inför och en
diskussion kring detta problem. Därefter följer syftet med uppsatsen och de frågeställningar
som utgör grunden för denna uppsats. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som har varit
nödvändiga för genomförandet av magisteruppsatsen samt en redogörelse för uppsatsens
disposition.

1.1 Bakgrund och problemdiskussion
”Why do some leaders have loyal followers who are willing to sacrifice
their lives for their leader, whereas other leaders are so despised that their
followers conspire to murder them?” (Yukl, 1994, s. 1)

Detta citat implicerar att ledarskap är viktigt för företag men också i andra
sammanhang såsom politik, idrott med mera och således ett ämne som fascinerar såväl
forskare som allmänhet. Vad är egentligen bra ledarskap och hur bedrivs det?

Industrialismens sanningar tappar alltmer i trovärdighet. I en allt snabbare takt skapas
nya förutsättningar för företag och företagande. De spelregler som vi har vant oss vid
gäller till stor del inte längre. Ständigt konfronteras vi med nya begrepp såsom brain
capital, IP, WAP, virtuella företag, coachning och Internetportaler. De nya begreppen
speglar det naturliga sökandet efter nya lösningar, ett sökande som också kan vara
utmärkande för skiftet mellan två epoker. Vi har länge levt i industrisamhället, men är
nu på väg in i informationssamhället eller kunskapssamhället där vi ställs inför nya
utmaningar. (Skärvad & Krona, 1994)

IT-branschen är ett exempel på en bransch som har utvecklats mycket snabbt under
1990-talet i takt med att informationssamhället växer fram. På grund av Internets och
informationssamhällets utveckling har affärsmöjligheterna ökat kraftigt vilket ett
flertal företag har utnyttjat och som ännu fler företag kommer utnyttja i framtiden.
Kända exempel är Framtidsfabriken (Framfab), Icon Medialab, Boss Media med flera.
Dessa företag är alla noterade på Stockholms fondbörs och har under senare år åtnjutit
mycket stora kursökningar. Under 1999 har de tidigare nämnda företagen haft
kursökningar överstigande 300 %. Ett citat belyser ytterligare detta fenomen:

 ”The Internet industry is one of the world's fastest growing industries.
Companies that have the Internet as a corecomponent of their business
mission receive an enormous media attention. Such companies are used as



LLEEDDAARRSSKKAAPP  II  IITT--FFÖÖRREETTAAGG
OO..  BBAARRKKSSTTEEDDTT  &&  MM..  BBOORRGGMMAANN

2

representative examples of the new economy, the knowledge society, or the
network economy. There are great expectations on the technology and the
average age among employees in the industry is low. The stock prices in
some of the companies have sky-rocketed; and in some cases tripled or
quadrupled in 24 hours. In short: the industry is hyped.”
(www.caslnet.org/projects. 991202)

Uppbrottet från det som varit, och färden in i det nya, skapar för många förvirring och
otrygghet. De dramatiska förändringar vi möter, inte bara i samhället utan också i
företagen, ställer stora krav på dagens och morgondagens ledarskap. Det är intressant
att notera att morgondagens ledare/chefer (chefer i IT-företag) förefaller agera på ett
helt annat sätt än historiens ledare/chefer. Detta gäller inte bara klädstil som citatet
nedan visar utan gäller även andra aspekter i ledarskapet. Som exempel kan nämnas att
företag i Internetbranschen använder managementprinciper som inte är lika tydligt
uttalade som i traditionella företag (www.caslnet.org/projects. 991202). I ett företag
valdes ledningen genom en demokratisk omröstning bland de anställda, i ett annat
företag roterade de anställda varje vecka och skapade nya grupper, i ett tredje företag
benämns programmering som en konstart, i ett fjärde bolag anställdes bara människor
som trodde att ”everything that can go digital will” (www.caslnet.org/projects.
991202). Oavsett om dessa idéer fungerar så är de intressanta fenomen som säger att
dessa organisationer arbetar på ett annorlunda sätt jämfört med mer ”traditionella”
företag varför även ledarskapet skulle kunna vara annorlunda.

”Inte utan min Helly Hansen…Häromsistens när Jonas Birgersson höll
föredrag i New York trodde folk att han var killen som skulle laga
elskåpet.” (Veckans Affärer, 990816)

Det finns dock samtidigt många som hävdar att Internetboomen på börsen är en bubbla
som snart kommer att spricka. Vissa företag kommer att överleva medan andra företag
kommer att få svårare att överleva eller gå i konkurs. Ett utdrag ur Veckans affärer
belyser detta:

”Scen 1: April 1999, tradinghallen på den amerikanska investmentbanken
Credit Suisse First Boston. Två svenskar, Johan Ihrfelt och Jonas Svensson,
är med i gänget som räknar ner sekunderna inför Nasdaqnoteringen av
Internetbolaget Razorfish. Aktien rusar och två dagar senare är de två
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delägarna goda för över 400 miljoner kronor var.

Scen 2: mars 1999, sal 5 i Göteborgs tingsrätt. Morgan Herou, fd storägare
i konkursade Prosolvia avlägger bouppteckingseden. Hans kompanjon, Dan
Lejeskär, har inte infunnit sig, utan per fax hänvisat till ett viktigt möte i
New York. Det är inte mer halvtannat år sedan som de två utpekades som
miljardärer och Göteborgs rikaste män.” (Veckans Affärer, 990531)

En av flera faktorer som påverkar dessa företags framgång är ledarskapet. Enligt
Rubenowitz (1994) kan ledaren stå för upp till 25% av ett företags lönsamhet. Ledaren
måste ha förmåga att attrahera investerare, förmedla visioner både till anställda och
allmänheten och samtidigt leda företaget på ett effektivt sätt, vilket innebär att
organisationen mår bra, har motiverad personal och att det inom organisationen finns
en miljö som främjar innovationsförmågan. De anställda är mycket kompetenta och
eftertraktad arbetskraft och kan därför lätt gå över till ett annat företag om inte miljön
inom organisationen upplevs som stimulerande, varför stora krav ställs på ledaren att
skapa en motiverande miljö. Utan den kunskap som medarbetarna besitter är dessa
företag ”ingenting”. Man brukar tala om att när medarbetarna går hem för dagen så
upphör en stor del av IT-företagens värde. Hur tar sig ledarna i IT-företag an detta
problem?

Ett annat dilemma som ställer stora krav på chefskapet är att de anställda ofta jobbar
som konsulter på andra arbetsplatser, vilket gör det svårare för de anställda att känna
någon samhörighet med det företag på vilket man är anställd. Modern ledarskapsteori
brukar tala om att ledaren ska vara karismatisk och genom detta skapa en vision och
samhörighet på arbetsplatsen så att medarbetarna följer ledarens intentioner. Dessa
teorier har grupperats under en gemensam beteckning ”outstanding leadership theory”
(House & Podsakoff, 1994). Vi delar uppfattningen att karisma och visioner är viktiga
egenskaper hos en ledare men vad som är intressant att studera är hur ledarna i IT-
branschen går tillväga för att skapa mening och motivation hos de anställda,
framförallt de som jobbar åt andra företag på konsultbasis och som inte möter ledaren
och de andra anställda varje dag. Hur skapas en ”vi–känsla” bland medarbetare som
träffar varandra och ledaren mycket sällan?

Kännetecknande för IT-företag anser vi vara att de också verkar i en dynamisk och
turbulent miljö där teknikskiften är vanligt förekommande och strategiska beslut får
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stor betydelse. Ett flertal av dessa företag är också startade av kompisgäng som delar
en vision. Medias förmedlade bild är att organisationerna ofta är platta, det är en
mycket liten grad av byråkratisering och det är högt till tak för att främja
innovationsförmågan. Cheferna/ledarna är i ett flertal fall betydligt yngre jämfört med
”traditionella” ledare för andra bolag. Intressant att fråga sig är därför om det förhåller
sig så i de undersökta företagen eller är detta en bild som massmedia till stor del har
skapat av branschen på grund av dess flitiga exponering som framtidens bransch. Den
bransch som ska skapa det nya välståndet i Sverige.

Det finns också de som menar att kunskapsföretag, vilket skulle kunna vara en rättvis
beteckning på ett IT-företag, inte ska ledas alls därför att högkompetenta individer
leder sig själva (Sveiby, 1990). Är det verkligen så? Behöver inte varje företag ledas i
en riktning för att fungera på ett effektivt sätt? Hur hanterar ledarna i de intervjuade
företagen detta problem. Leder de medvetet företaget i en riktning eller är det
medarbetarna som till stor del bestämmer riktningen och gör ledarna något för att
motverka eller stödja detta? En annan intressant frågeställning är om ledaren är den
som behöver ha mest kunskap om verksamheten eller är det andra aspekter som avgör
hur ledaren agerar i sin omgivning och den acceptans han/hon uppnår hos
medarbetarna.

Vår utgångspunkt i denna uppsats är därför att studera ledarskapet i fyra IT-företag
och försöka beskriva vilken roll/funktion som ledaren/chefen har i dessa IT-företag.
Vad är ett typiskt ledarbeteende i IT-branschen? Går det att finna samband i dessa
ledares beteende som kan förklaras av att de är verksamma inom IT-branschen. Finns
det trender i framtidens ledarskap som åskådliggörs genom denna studie och som inte
återspeglas i den litteratur- och teoribildning som nu finns tillgänglig?

1.2 Problemformulering
I ovanstående bakgrund och problemdiskussion är vår hypotes att ledarskapet i
moderna IT-företag på ett eller flera sätt skulle kunna skilja sig från det traditionella
ledarskapet. Huvudfrågan i denna uppsats att besvara är därför:

•  Hur ser ledarskapet ut i de fyra intervjuade IT-företagen?

För att besvara denna fråga har vi att besvara följande underfrågor:
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•  Vad karaktäriserar ett IT-företag (den yttre och inre miljön) och vilka krav ställs på
ledarskapet?

•  Vilken roll har ledaren/chefen?
•  Vilka egenskaper krävs hos ledaren/chefen?

1.3 Syfte
Syftet med föreliggande uppsats är att öka förståelsen för ledarskapet i IT-företag
genom intervjuer med fyra chefer/ledare verksamma inom IT-branschen.

1.4 Avgränsningar
Undersökningen begränsar sig till fyra svenska IT-företag. Cheferna/ledarna i de
studerade företagen har mellan 15 till 75 anställda under sig. Alla de intervjuade är på
strategisk ledningsnivå i de undersökta företagen, i vissa fall delägare. På begäran
kommer både företagen och de intervjuade vara anonymiserade.

Alla de företag som undersöks har på något sätt anknytning till informationsteknologi
och vi väljer därför att benämna dessa IT-företag. Deras huvudsakliga gärning är
konsultverksamhet inom områden som rör IT eller Telekom.

Det yttre ledarskapet inkluderas i liten grad i undersökningen utan vi tittar i större
utsträckning på det inre ledarskapet, vilket innebär hur ledaren/chefen förhåller sig till sin
organisation.

I uppsatsen sätter vi likhetstecken mellan chefskap och ledarskap då vi inte anser det
nödvändigt att göra en distinktion mellan begreppen. De som intervjuats har
intervjuats i egenskap av att de är chefer och därmed ledare för de olika företagen.

1.5 Disposition
För att underlätta den fortsatta läsningen och för att läsaren lättare skall kunna
orientera sig i uppsatsen presenteras nedan en kortfattad beskrivning av respektive
kapitel. Denna underlättar också för läsaren att förstå hur de olika kapitlen är fördelade
och hänger samman.
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Kapitel 1, Inledningskapitlet, är det kapitel som nu genomgåtts och vars uppgift har
varit att introducera läsaren i ämnet och problemområdet, samt att förklara syftet med
uppsatsen. Avgränsningar ges samt en kortfattad beskrivning av uppsatsens
disposition.

Kapitel 2, Det vetenskapliga förhållningssättet. Här är det meningen att läsaren skall
få ta del av vår verklighetssyn, vetenskapssyn och kunskapssyn.

Kapitel 3, Metodavsnittet. Här presenteras de angreppssätt som används och de
metoder vi kommer att använda oss av i genomförandet av vår studie. Såväl teoretiskt
som praktiskt tillvägagångssätt presenteras.

Kapitel 4, Ledarskap som begrepp – är en del av uppsatsens teoretiska förankring. I
kapitlet beskrivs teorier kring begreppen ledarskap, ledarskap/chefskap samt avslutas
med vår definition av begreppet ledarskap. Meningen är att läsaren ska få en förståelse
för och insikt i de begrepp som rör ledarskap. Detta kapitel ska emellertid inte ses som
ett renodlat referensramskapitel utan är mer till för att läsaren ska kunna bilda sig en
uppfattning om vad ledarskap egentligen handlar om och de mängder av definitioner
på ledarskap som finns.

Kapitel 5, De olika ledarskapsparadigmen, teoribildningen och utvecklingen av ledarskapet
under 1900-talet diskuteras. Utvecklingen av ledarskapsområdet har gått från att studera
egenskaper hos ledaren via beteende och det mer situationsanpassade ledarskapet till det
meningsskapande karismatiska ledarskapet. Vi vill här visa den utveckling som
ledarskapsforskningen och ledarskapet har genomgått under 1900-talet.

Kapitel 6, Hur externa och interna förutsättningar påverkar ledarskapet. Här
diskuteras externa allmänna contingencyfaktorer som påverkar organisationen och
ledarskapet samt situationella faktorer.

Kapitel 7, Ledarens olika roller och funktioner, i detta kapitel diskuteras dels ledarens
olika roller kopplade till den formella auktoriteten såväl som en modernare syn på
ledarskapets olika roller i kunskapsorganisationen. Meta-, micro- och
macroperspektivet där ledarens påverkan på organisationen diskuteras behandlas
därefter. Kapitlet avslutas med en diskussion om de krav och begränsningar som
påverkar ledaren samt de val som är nödvändiga i rollen som ledare.
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Kapitel 8, Aktuella ledarskapsteorier eller stilar. Här diskuterar vi aktuella
ledarskapsteorier, som coachning, lärande ledarskap, transformativt ledarskap och
visionärt ledarskap. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av referensramen och en
beskrivning av hur vi ska använda referensramen när vi undersöker ledarskapet i IT-
företag.

Kapitel 9, Vad säger företagsledarna om sitt ledarskap? Empirikapitlet som baseras
på fyra djupintervjuer är uppbyggt kring de frågor som referensramen har givit upphov
till och är indelat i tre huvudsakliga områden som rör företagets omvärld, rollen som
ledare och vad de säger om sitt eget ledarskap.

Kapitel 10, Vad innebär detta för vår bild av ledarskap i IT-företag? Analysen är
uppdelad på samma sätt som empirin, det vill säga efter de tre huvudsakliga
grupperingar som referensramen genererade. Analyskapitlet avslutas med en
summering där vi försöker skapa en bild av ledarskapet i IT-företag.

Kapitel 11, Slutsats Här presenteras de svar som vi kommer fram till samt en
reflektion över dessa svar. Kapitlet avslutas med en presentation av förslag till fortsatt
forskning.
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2. Vetenskapligt förhållningssätt
I detta kapitel går vi igenom vårt vetenskapliga förhållningsätt med en diskussion om vår
verklighetssyn och vetenskapssyn och hur det påverkar vår studie. Då vi har en hermeneutisk
grundsyn med inslag av positivism diskuteras även språkets betydelse samt vilken typ av
kunskap vi genererar genom denna undersökning.

2.1 Inledning
Innan vi förklarar vårt vetenskapliga förhållningssätt anser vi dock att det är viktigt att
föra en diskussion om vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär och vilka krav det
ställer på oss som forskare/författare. Vi har nu läst knappt fem år vid Linköpings
Universitet och det vi lärt vi oss under dessa år är naturligtvis inga villfarelser, men de
kan lätt bli det, om vi tror att det vi lärt oss är oomtvistliga och eviga sanningar.
Vetenskapliga teorier är alltid provisoriska och kan ersättas av teorier som bättre
beskriver verkligheten vilket innebär att vetenskapen alltid befinner sig i rörelse. Om
vår utbildning här i Linköping skulle inleda oss i frestelsen att tro att allt är sant verkar
den fördummande snarare än upplysande.

Ejvegård (1996) anser att vetenskaplighet innebär att varje rapport/uppsats/avhandling
som produceras inom universitetsvärlden bör vara saklig och objektiv. Detta innebär
att de uppgifter som presenteras således ska vara sanna och riktiga. Detta medför att vi
som forskare inte utan vidare får godta de uppgifter vi inhämtar utan tid måste läggas
ned på att kontrollera de fakta som presenteras i uppsatsen. Avgörande i detta
hänseende är alltså att vara källkritisk och redovisa varifrån information har inhämtas
så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning om denna information. Uppsatsen ska
också präglas av objektivitet. Att vara fullständigt objektiv inför något anser vi dock
vara omöjligt då vi hela tiden kommer att tolka det som vi ser framför oss. Tolkningen
kommer att baseras på vår förförståelse av det studerade fenomenet. Genom studier
både i Linköping och utomlands (Tyskland, Österrike och USA) samt andra
erfarenheter har vi båda fått en förförståelse för ledarskap som kommer att prägla oss i
vår studie och i valet av teorier som kommer att användas. Detta innebär att vi inte
kommer att kunna förhålla oss fullständigt objektiva till det studerade fenomenet.

Alla individer har olika utgångspunkter, referensramar och erfarenheter, vilket
påverkar sättet att se på vad som är objektivt eller inte. Vad vi anser vara en objektiv
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bild av verkligheten är för någon annan en subjektiv bild. Vad vi kan göra är dock att
så öppet som möjligt redovisa vad som är tolkning och vad som är fakta eller
”objektiv” verklighet så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning. Kravet på
objektivitet måste således enligt vår mening kopplas till själva forskningsprocessen,
snarare än att försöka avbilda verkligheten på ett objektivt sätt. En objektiv
framställning innebär att den är sakligt korrekt, håller sig till ämnet och inte är
missvisande (Molander, 1988). Således är det viktigt att vår framställning präglas av
öppenhet och saklighet, vilket möjliggör för läsaren att bilda sig en egen uppfattning
och dra egna slutsatser utifrån de empiriska resultat som vi senare i uppsatsen redogör
för.

Wiedershem-Paul & Eriksson (1997) anser att en forskningsrapport bör vara
intressant, trovärdig och begriplig. Intressant innebär att det som utreds ska kunna
upplevas som intressant även av andra än utredaren/forskaren själv. Trovärdighet
innebär att det ska finnas ett logiskt och systematiskt sammanhang i texten så att
läsaren ska kunna tro på det han/hon läser. För att uppnå trovärdighet är det därför
viktigt att vi redovisar empirisk data på ett öppet och begripligt sätt. Om det efter
intervjutillfällena fanns tillfällen för tolkningar ska respondenten ha fått möjlighet att
bemöta och godkänna eller förkasta dessa tolkningar så att allt som skrivs är godkänt
av respondenterna. Med begriplighet menas att den färdiga texten bör vara
lättförståelig och förmedla den bild av undersökningen som vi som forskare önskar.
Detta medför två saker, dels ska osystematisk empirisk data struktureras och
presenteras på ett sådant sätt att det finns logik i resonemanget, dels ska uppsatsen
skrivas med ett sånt språk som läsaren/målgruppen förstår. Begriplighet innebär med
avseende på det sista påståendet att vi inte ska använda ett språk som gör uppsatsen
onödigt ”tillkrånglad” utan ett språk som sakligt och begripligt beskriver den
”verklighet” vi tolkar. Ett tankeväckande citat som belyser detta hämtar vi ur
Wiedershem-Paul & Eriksson (1997).

”Skriv så att dina ovänner inte kan missförstå dig, inte så att dina vänner
kan förstå dig.” (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997, s. 36)

Vårt mål eller förhoppning med denna uppsats är att vi uppfyller alla de krav som vi
nämnt på en vetenskaplig rapport, det vill säga att rapporten är saklig, objektiv i den
bemärkelse som Molander (1988) lägger i ordet objektivitet, intressant, trovärdig och
begriplig. Huruvida detta uppfylls är upp till läsaren att bedöma. Vi är öppna för
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konstruktiv kritik i alla dess former.

2.2 Verklighetssyn
Beroende på hur vi ser på verkligheten omkring oss kommer vi välja olika sätt att
studera den. Det är således intressant att klargöra vår grundläggande
verklighetsuppfattning, utifrån vilken vi bedriver vår undersökning.

Vi anser att kognitiva kartor/strukturer är verktyget i meningsskapandeprocessen för
en individ. Cognito som utgör den första delen av ordet kan översättas med uppfatta,
tänka, lära, minnas och fantisera. Struktur som utgör den andra delen av ordet kan
översättas med att det finns ett systematiskt sätt att strukturera sina erfarenheter. Vår
omvärldsuppfattning kan alltså förklaras utifrån våra tankemässiga mönster i hjärnan.
Dessa kognitiva strukturer styr vårt sätt att tolka verkligheten. Känner man till
människors kognitiva strukturer blir de väldigt förutsägbara. De kognitiva strukturerna
får vi bland annat från våra förebilder. Arbnor och Bjerke (1994) hävdar att den mest
betydelsefulla fasen i en människas utveckling är barndomen, då grundläggs
individens verklighetsuppfattning som sedan utvecklas under individens livstid. Detta
stämmer också väl överens med ovanliggande resonemang om förebilder.
Barnets/individens verklighetsuppfattning styrs i hög grad av vilka kognitiva strukturer
dess föräldrar har. Alla är vi präglade av vår uppväxt.

För att kunna förstå nya saker krävs det att vi kan relatera till tidigare upplevelser och
erfarenheter. Strukturerna hjälper också människor att förstå stora miljöer, bortom
deras omedelbara uppfattning. Det är dock viktigt att påpeka att det som vi minns från
en händelse, som har påverkat vår kognitiva struktur, inte alltid motsvarar det som
verkligen skedde. Detta beror i sin tur på att informationen tolkas för att stämma in på
det vi redan vet, anser och vill att den ska vara. De kognitiva strukturerna sätter
således gränserna för den egna föreställningsramen. (Arbnor & Bjerke, 1994) Till följd
av att vi tolkar våra sinnesintryck utifrån våra egna kognitiva strukturer, kommer vi i
denna uppsats att måla upp en subjektiv bild av verkligheten som är beroende av vår
egen tolkning och förförståelse av det studerade fenomenet.

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) blir den sociala påverkan allt mer anonym ju äldre
individen blir och vid inträde i en organisation krävs ofta inlärning av specifik
kunskap. Vi ser på organisationen som en kognitiv struktur till vilken medlemmarna
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tar med sig erfarenhet och egna personliga mönster av kunskap. I och med inträdandet
i organisationen skapas sedan en cirkel där organisationen först påverkar individens
kognitiva struktur och där individen sedan i sin tur påverkar organisationen och dess
kognitiva struktur. (Weick & Bourgon, 1986)

Ovanstående resonemang kan kopplas till det socialkonstruktivistiska perspektivet där
verkligheten skapas genom ständigt pågående processer. Människor agerar och
uttrycker på så sätt sin tolkning av det upplevda till omgivningen, så kallad
externalisering. Samtidigt påverkas den enskilde individen av omgivningen i sin
tolkning av verkligheten. Verkligheten skapas således i interaktionen mellan
människor. Samhället blir med andra ord en mänsklig produkt (Berger & Luckmann,
1979). En annan sak som är viktig att påpeka vad det gäller interaktionen mellan
människor är att människor hela tiden interagerar och att vad som är verklighet idag är
en helt annan i morgon.

Vi kommer i arbetet därför att öppet redovisa vår tolkning av intervjuer och de teorier
vi väljer för att få en förståelse för vårt valda problem. Genom att redovisa vår
tolkning och empiri anser vi dock att vi ger läsaren möjlighet att själv bilda sig en
uppfattning om det studerade fenomenet. Detta anser vi gör att den grad av
"objektivitet" som bör uppnås i en uppsats tillfredställs.

2.3 Vetenskapssyn
Två personer står och betraktar solnedgången. Den ena säger ”O vad vackert det är när
solen går ned”. Var på den andra säger ”Går ned? Den försvinner på grund av jordens
rotation.” Båda personerna har rätt utifrån sina respektive synsätt. Den första personen
är övertygad om att det är solen som rör sig runt jorden medan den andre tror att solen
är den fasta punkten. För att förstå en vetenskaplig rapport är det viktigt att läsaren får
klart för sig utifrån vilket synsätt/vetenskaplig horisont den är skriven (Patel &
Davidsson, 1994). Olika synsätt medför skilda antaganden om det vi försöker förstå
och angriper därför det studerade på olika sätt (Arbnor & Bjerke, 1994). I och med att
vi ser på samhället som en social konstruktion har vi ett synsätt som ligger åt det
hermeneutiska hållet. Det andra synsättet som har präglat vetenskapen är det
positivistiska synsättet.

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära eller ”tolkning av budskap” och skiljer sig
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på många sätt gentemot det positivistiska synsättet. Hermeneutiken var från början en
metod för att tolka bibeltexter, men utvecklades när även andra texter började tolkas.
Till slut blev hermeneutiken en allmän metodologi för humanvetenskapen. Idag
används hermeneutiken mest inom human-, kultur- och samhällsvetenskapen. För att
dra en parallell till positivismen är det så att positivismen idag oftast används vid
kvantitativa undersökningar medan hermeneutiken är vanligast förekommande vid
kvalitativa undersökningar. (Patel & Davidsson, 1994)

Hermeneutiker menar att verkligheten är en social företeelse. Det går att förstå andra
människors- och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv kommer till
uttryck i språk och mänskliga handlingar. Hermeneutikern närmar sig
forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse och försöker se helheten i
forskningsobjektet i motsats till positivisten. Hermeneutikern ställer helheten i relation
till delarna och pendlar därefter mellan del och helhet för att på så sätt nå fram till så
fullständig förståelse som möjligt. Denna pendling mellan del och helhet kallas
hermeneutisk spiral. Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny
förförståelse är alla delar som vävs ihop till en helhet som ständigt växer och utvecklas
(Patel & Davidsson, 1994). I med att vi ansluter oss till uppfattningen att verkligheten
är en social konstruktion och vår förståelse av ”verkligheten” baseras på tidigare
upplevelser samt att den studie som genomförs är kvalitativ och beroende av
tolkningar har vi ett mer hermeneutiskt än positivistiskt synsätt.

2.4 Vår kunskapssyn
Syftet med all forskning är att generera någon form av kunskap. Då vi anser att det är
omöjligt att producera en helt objektiv uppsats, ansluter vi oss till Brunssons (1982)
synsätt, där han ställer sig kritisk till att alla teorier som skapas måste vara objektiva,
testbara och generaliserbara. Vi kommer aldrig att kunna utveckla en kunskap som kan
ses som en absolut sanning utan det vi kan utveckla är endast ett hjälpmedel eller ett
verktyg för att nå en djupare förståelse av det ämne vi beskriver.

Brunsson anser att forskning om sociala system bör vara språkbildande snarare än
avbildande. Med språkbildande menar han att forskningen påverkar de sociala
systemen genom att:

”…skapa ”språk” för att beskriva och förstå olika sociala situationer och
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genom att förmedla dessa språk till systemens aktörer. Därigenom påverkas
aktörernas förmåga att beskriva, förstå och artikulera sin egen och andras
situation och handlande.” (Brunsson, 1982, sid 106)

Han menar även att forskarna bidrar till att skapa nya synsätt eller ideologier genom att
tillhandahålla uppsättningar av begrepp med tillhörande indikationer på hur de kan
användas och hur de hänger ihop. Det är enligt detta synsätt endast en fördel att det
finns många teorier att välja bland och upp till användarna att välja vilken teori som
passar dem bäst. Vi vill alltså skapa ny förståelse för ledarskapet i IT-företag i enlighet
med Brunssons språkbildande kunskapssynsätt.

Ett avgörande kriterium på en acceptabel teori inom detta synsätt är att forskaren kan
visa att teorin kan användas för att bättre förstå den sociala situation som studerats och
använts för teorigenereringen.

2.5 Språket styr vår verklighetsuppfattning
Genom att vi ser på verkligheten utifrån en något hermeneutisk synvinkel är det
relevant att diskutera språkets betydelse. Språket har en mycket stor betydelse inom
vetenskapen. Alla forskare för resonemang, beskriver företeelser där språket är det
avgörande instrumentet eller verktyget. Vår förståelse för verkligheten och
vetenskapen är relativ och måste sättas i relation till den kultur vi lever i och det språk
vi använder oss av. Den kultur vi lever i utvecklar ett språk som påverkar hur vi som
individer tänker. Individens sätt att tänka speglar utifrån detta synsätt språkets struktur
och kultur (Angelöw & Johnson, 1990).

Språket är ett villkor för ett budskap, men samtidigt en bärare av ett budskap. Det är
genom språket vi relaterar till verkligheten och i växelspelet mellan oss själva och
verkligheten utvecklas språket och kunskapen (Normann, 1980). Förhållandet kan
illustreras som nedan:
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Figur 2.4.1 Språkets betydelse, Källa: Normann, (1980) , egen bearbetning

Enligt Normann (ibid) är språket inte bara en avbildning av världen (1) utan språket
bestämmer också i stor utsträckning vad vi uppfattar och inte uppfattar och vilka
kategoriseringar av verkligheten vi använder; det vill säga att den påverkar vår
uppfattning om världen (2). Å andra sidan är de symboler vi skapar, vidmakthåller
eller förändrar återspeglingar av den världsbild vi redan har (3), och språket har en
tendens att påverka vad vi tror är verkligheten (4). Det är viktigt att poängtera att
ovanstående utveckling är en ständigt pågående process och att beskrivningen inte
implicerar bestämda sekvenser (ibid).

När vi varseblir ett fenomen, som till exempel ledarskap, består inte det tankemässiga
ledarskapet enbart av det faktiska ledarskapet utan varseblivningen påverkas i lika hög
grad av den kunskap som vi genom språket har lärt oss om ledarskap (Angelöw &
Jonsson, 1990). I och med att språket är en social konstruktion, skapad av människor,
begränsar det synen på ledarskapet. Ledarskapet tillskrivs endast sådana egenskaper
och innebörder som inkluderas i språket. Vi är uppvuxna i Sverige med ett antal år
utomlands och är präglade av vår uppväxt genom den kultur, det samhällssyn som
finns i Sverige med mera. Samtidigt anser vi också att vårt språk präglas av att vi är
företagsekonomer. Genom att vi är företagsekonomer är det sannolikt att vårt
språkbehandling av ledarskapet är annorlunda jämfört med till exempel än statsvetare
eller psykolog som studerar ledarskap. Statsvetaren använder förmodligen ett
språkbruk som har präglats av dennes tidigare varseblivningar och studier och
psykologens språk präglas av det språk som är vanligt inom psykologin. Detta innebär
att trots att vi studerar samma sak och varseblir samma saker så kommer slutresultatet
bli annorlunda beroende av det språk som används.

Vad vi varseblir tolkas ofta i termer av det språk som vi bär med oss, det historiska
språket som är påverkat av vad som tidigare ansågs vara verkligheten (Normann,
1980). Ledarskapets utformning och utseende står inte skild från omvärlden utan
påverkas i hög grad av olika omvärldsfaktorer. Den syn som gäller idag vad gäller

Människan Språket Omvärlden

12

3 4



LLEEDDAARRSSKKAAPP  II  IITT--FFÖÖRREETTAAGG
OO..  BBAARRKKSSTTEEDDTT  &&  MM..  BBOORRGGMMAANN

15

begreppet ledarskap är resultatet av en ständigt pågående process. Under processens
gång förändras värderingarna och de kommer att förändras igen och nya synsätt och
perspektiv på begreppet ledarskap kommer att utvecklas. Begreppet ledarskap tjänar
som ett mycket bra exempel på detta. Genom den omfattande teoribildning som finns
inom ledarskapslitteraturen är det möjligt att se hur synen på ledarskap har förändrats
och även språket som används i anknytning till begreppet. Ledarskap som begrepp och
hur det beskrivs i militärlitteratur är väsenskilt från hur ledarskap beskrivs i till
exempelvis den karismatiska ledarskapslitteraturen.

2.6 Avslutning av vetenskapskapitel
För att sammanfatta har vi ett vetenskapligt synsätt som ligger åt det hermeneutiska
hållet. Hermeneutiken representeras av förförståelsen och av att vi anser att
verkligheten är en social konstruktion, det vill säga något som skapas av människor
och som uppfattas av människor. Verkligheten blir då beroende av vem som studerar
den vilket innebär att begrepp som tolkning, förståelse och subjektivitet blir av stor
betydelse i denna uppsats. Det är då uppenbart att vår verklighetsuppfattning kommer
in som en viktig del i vårt arbete. Vi kommer att tolka och analysera de resultat som
framkommer efter våra egna huvuden och de slutsatser som dras är därmed en
avspegling av vårt eget tänkande.

Det centrala i vår uppsats är att öka förståelsen för ledarskapet i fyra IT-företag genom
djupintervjuer med ledare i dessa fyra företag. Vi vill betona att vi är medvetna om att
vi inte kan åsidosätta våra värderingar, då vi inte ser på omvärlden som något
objektivt. Därför kommer våra värderingar påverka uppsatsens resultat.

Vi strävar efter att utveckla ett hjälpmedel eller ett verktyg för att nå en djupare
förståelse av det ämne vi beskriver i enlighet med Brunssons (1982) språkbildande
kunskapssynsätt. Personer som läser uppsatsen kommer utifrån den och deras tidigare
erfarenheter öka sin förståelse för fenomenet ledarskap i IT-företag.

Efter att ha tagit upp de faktorer som vi anser vara viktiga vid ett kritiskt
förhållningssätt till vetenskap i allmänhet och redogjort för vår grundläggande syn
följer i nästa kapitel en diskussion om metod och en redogörelse för vår metodansats
samt hur undersökningen kommer att genomföras rent praktiskt.
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3. Metod
I detta kapitel förklaras vilken typ av studie som utförs och vår metod för datainsamling.
Eftersom intervjuer har utnyttjas för datainsamlingen beskriver vi olika aspekter som kan
påverka intervjun och dess kvalitet. Kapitlet avslutas med metod- och källkritik samt
kvaliteten på den kunskap som förmedlas.

3.1 Inledning
I detta kapitel beskriver vi vårt tillvägagångssätt, det vill säga hur vi gått tillväga för att
uppfylla vårt syfte. Detta kan kallas för ansats eller metod, vilket enligt Ejvegård
(1996) är ett vetenskapligt tillvägagångssätt för att ta sig an ämnet och behandla detta.

Vårt metodkapitel grundar sig på hermeneutikens värderingar i enlighet med vår
vetenskapssyn, vilket medför att tyngdpunkten i kapitlet ligger på beskrivning av
kvalitativa undersökningsmetoder (fallstudieansatsen). Aktörsrollen betonas i enlighet
med den hermeneutiska ansatsen och det förs en diskussion om personliga intervjuer
då det är en viktig del av vår studie när vi under intervjuerna tolkar information utifrån
vår egen förförståelse.

3.2 Metodsynsätt
För att kunna förklara något utifrån insamlad information och bilda sig en förståelse
för denna information är det viktigt att reflektera över det valda synsättet och hur det
kan påverka observationer, förståelse och förklaringar. Inom ämnet företagsekonomi
finns det tre olika metodsynsätt; analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt
(Arbnor & Bjerke, 1994).

I det analytiska synsättet anses det att kunskap ska vara oberoende av individerna och
därmed av individernas subjektiva upplevelser. Inom det analytiska synsättet söks
förklaringar genom orsak – verkan samband och helheten ska ses som summan av dess
delar. Inom systemsynsättet anses det däremot att helheten är större än dess olika
beståndsdelar på grund av att synergieffekter uppkommer. Kunskap är enligt synsättet
systemberoende vilket innebär att saker och ting måste förklaras eller förstås utifrån
det system som det ingår i. Enligt synsättet så förklaras därmed delarna utifrån
helhetens egenskaper. Något annat som betonas i detta synsätt är de olika delarnas
relation och kommunikation med varandra. Inom aktörssynsättet anses det att
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verkligheten är socialt konstruerad och att den består av olika innebördsstrukturella
nivåer. Människan (den producerande aktören) och verkligheten (det producerade) står
i ett dialektiskt förhållande till varandra (människan skapar verkligheten samtidigt som
verkligheten skapar människan). Beskrivningen av verkligheten sker genom
meningsskapande på olika nivåer, som har sin utgångspunkt i hur olika aktörer
(individer) upplever, handlar och tolkar verkligheten. Enligt aktörssynsättet bygger
kunskapen på att helheten förstås utifrån delarnas egenskaper. Synsättet inriktar sig på
att förstå sociala helheter, vilket sker utifrån enskilda individer. Kunskapen inom
aktörssynsättet kan därför ses som individberoende. Det finns inget metodsynsätt som
kan ses som bättre än något annat. Vilket synsätt som ska användas måste bedömas
utifrån det som ska undersökas. För att den valda metoden ska kunna användas på ett
bra sätt bör det stämma överens med den grundinställning som författaren/forskaren
har, samt med den valda frågeställningen. (Arbnor & Bjerke, 1994)

Vi har tidigare nämnt att vår vetenskapliga syn har sin grund i hermeneutiken och i vår
metod kommer vi ha ett aktörssynsätt då vi anser att detta synsätt går hand i hand med
hermeneutiken, eftersom båda synsätten baseras på tolkningar. Ytterligare en
anledning till att ha ett aktörssynsätt är att i detta synsätt inriktas forskningen på att
förstå sociala helheter och att verkligheten ses som en social konstruktion, vilket
stämmer överens med vår verklighetsuppfattning. För att nå kunskap om något så
räcker det inte bara med att se, man måste veta vad man ser eller vad man uppfattar.
Slutsatser måste dras, beteenden måste tolkas för att förstås. Dessa slutsatser och
tolkningar blir således subjektiva då de speglar forskarens egna värderingar och
referensram (Molander, 1988). Inom det valda ämnesområdet, ledarskapet i moderna
IT-organisationer, anser vi i enlighet med aktörssynsättet att tolkningar är
ofrånkomliga för att kunna beskriva ledarskapet i dessa organisationer

3.2.1 Typ av studie

Lekwall och Wahlbin (1993) menar att det finns tre olika sätt att studera fenomen;
fallstudie, tvärsnittsstudie och tidserieansats. Vid en fallstudie studeras ett enskilt fall
eller en variabel på djupet, vid en tvärsnittsstudie undersöks ett fenomen eller en
variabel vid en viss tidpunkt på bredden och slutligen vid en tidserieansats är intresset
knutet till tidsutvecklingen av ett eller flera fenomen.

Vi anser att vår undersökning har karaktären av en fallstudie, vilket enligt Brunsson
(1982) är en naturlig forskningsmetod vid språkbildande forskning. När en fallstudie
genomförs är intresset riktat mot detaljerade och ofta djupgående beskrivningar av
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enskilda fall. Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en
marknad. I denna uppsats studeras fyra IT-ledares syn på ledarskap genom
djupintervjuer med dessa för att öka förståelsen för ledarskapet i dessa företag. Det
vanligaste syftet med en fallstudie är enligt Lundahl och Skärvad (1992) att den är
beskrivande vilket vi anser vara syftet med vår studie. Att vår fallstudie inte kan
kategoriseras som en renodlad fallstudie, beror på att vi enbart har genomfört en
intervju med varje ledare. Det optimala hade givetvis varit att följa och observerat de
intervjuade ledarna i deras dagliga miljö under en längre tid och intervjuat deras
medarbetare. Nu är vår tolkning av ledarskapet beroende av den tolkning som de
intervjuade har gjort av sitt eget ledarskap.

Vid fallstudier utgår man enligt Patel & Davidsson (1994), från ett helhetsperspektiv
och försöker få så heltäckande information som möjligt. Vad vi gör i vår studie är att
genomföra intervjuer med ledare i fyra svenska IT-företag. Den data som vi samlar
anser vi vara kvalitativ då vi ska samla, analysera och tolka sådan data som i många
fall inte går att uttrycka med siffror. Det hade, anser vi, också gått att genomföra en
studie som hade karaktären av en tvärsnittstudie om vi hade skickat ut enkäter till ett
stort antal IT-företag och bett ledarna i dessa företag besvara de frågor som vi ställt.
Samtidigt skulle detta innebära att vi skulle kunna få ett stort bortfall och att svaren vi
erhållit därmed vara relativt intetsägande. Dock skulle generaliserbarheten i vår
rapport ha ökat men vi anser ändå att vi genom djupintervjuer ökar möjligheten att
fånga "verkligheten" jämfört med en tvärsnittsstudie med ett större antal IT-ledare.
Genom att genomföra fyra djupintervjuer med ledare vars företag och de själva
anonymiseras anser vi att vi ökat möjligheten för dessa ledare att tala fritt ur "hjärtat"
och att de inte alltid behöver ge politiskt korrekta svar. Samtidigt har vi också haft
möjligheten att iaktta dessa ledare när de svarat vilket vi anser ökar vår möjlighet att
tolka svaren på ett rättvisande sätt. Om någon till exempel skruvar på sig under
intervjun är det möjligt att följa upp detta och förstå orsaken bakom varför han/hon
beter sig på ett speciellt sätt. Vad vi vill uppnå med vår studie är att ge en bild av hur
ledarna i fyra IT-företag tycker och tänker. Genom att de har anonymiserats anser vi
att möjligheten ökar för dels mer intressanta svar men också att de verkligen förmedlar
den bild av hur de själva leder och utifrån vilka premisser de bedriver sitt ledarskap
och inte en idealiserad bild som skulle kunna ha varit fallet om respondenterna hade
varit publicerade med namn i uppsatsen.

Vi har sedan analyserat och tolkat ledarskapet i de intervjuade företagen utifrån vår
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egen förståelse av hur det ser ut. Detta innebär att det givetvis finns subjektiva inslag i
vår rapport, vilket gör att om en annan person gör samma undersökning är det
sannolikt att denne person inte kommer fram till exakt samma resultat. Vår mening
med denna uppsats är dock bara att öka förståelsen för vad som kan anses prägla
ledarskapet i IT-företag och inte skapa generella regler.

3.3 Metodansats

3.3.1 Val av studieobjekt
Vi har valt att studera ledarskapet i ett antal företag som på något sätt har anknytning
till IT och därmed är goda exempel på en bransch där ledarskapet skulle kunna vara
annorlunda än i mer ”traditionella” företag. Branschen valdes huvudsakligen på grund
av det stora intresse som har riktats mot denna bransch på senare tid. Att det under
hösten har rått hysteri på börsen över aktier från IT-bolag spädde på vårt intresse
ytterligare. Många förståsigpåare anser också att dessa företag utgör Sveriges framtid
då dels Sverige ligger mycket långt framme inom detta område men också för att det
finns en stor acceptans för ny teknik i Sverige. Branschens egenskaper eller i alla fall
den bild som har givits i massmedia av att det är en dynamisk och turbulent bransch
med ständiga teknikskiften och kompetent och välutbildad arbetskraft, ansåg vi vara en
anledning till att studera ledarskapet i denna bransch. Om denna bransch är viktig för
Sveriges framtid är det intressant att förstå hur ledarskapet bedrivs i denna bransch.

För att välja studieobjekt gjorde vi ett bedömningsurval som resulterade i att ett antal
IT-företag valdes. De egenskaper som låg till grund för bedömningsurvalet var
företagens storlek, branschtillhörighet, ålder och lokalisering. Alla de intervjuade har
en central ställning i dessa företag och är i flera fall delägare eller ägare av företagen.
Det som ytterligare karaktäriserar företagen är att de är grundade under 1980-talet eller
1990-talet och därför är relativt unga. För att ha möjligheten att intervjua personer i
ledande ställning valde vi företag som var relativt små (allting är givetvis relativt).
Alla företag utom ett har under 75 anställda vilket vi anser också ökar möjligheten att
få en bra bild av hur ledarskapet bedrivs i dessa företag. Hade vi intervjuat ledare för
större företag skulle detta kunna ha inneburit att det svar som en ledare ger på många
sätt skulle skilja sig från det som en annan ledare i samma företag ger. Vår avsikt från
början var att intervjua ett större antal ledare för IT-företag. På grund av olika faktorer
som till exempelvis uppköp har dock inte detta varit möjligt (i flera fall var intervjuer
inbokade men diverse fusioner eller uppköp gjorde att de intervjuerna inte kunde
genomföras).
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Alla företag och ledare har anonymiserats då det framfördes som ett önskemål av två
företag. Naturligtvis kan anonymiseringen diskuteras i en offentlig uppsats men god
forskningsetik innebär att hänsyn tas till respondenternas önskemål varför vi inte anser
att detta är ett problem.

3.3.2 Tillvägagångssätt
Det finns två typer av data att tillgå i en undersökning, primärdata och sekundärdata.
Data som samlas in egenhändigt kallas primärdata. I vår uppsats består denna data som
nämnts ovan av intervjuer. Data som redan finns kallas sekundärdata eftersom de
samlats in tidigare av någon annan för ett bestämt ändamål. Denna data utgörs av
litteratur i form av böcker och artiklar (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997).
Ytterligare sekundärdata utgörs av tryckt informationsmaterial från berörda företag
samt information tillgänglig på dessa företags hemsidor.

För att i korthet beskriva vår studie anser vi att den består av tre faser. Den första fasen
består av en litteraturstudie som bildar basen för referensramen. Nästa fas består av
primärdatainsamling vilket görs genom intervjuer. Den sista fasen består av tolkning
och analys av den data som samlats in med utgångspunkt i referensramen. Därefter
dras de slutsatser som denna studie ger upphov till.

Den empiriska undersökningen har genomförts med hjälp av personliga intervjuer, då
vi anser att det är det bästa sättet att ta reda på hur ledare i IT-företag ser på
ledarskapet. Möjligtvis kunde undersökningen genomförts med hjälp av enkäter men
detta hade inte gett möjlighet att ställa följdfrågor, vilket vi ansåg vara en viktig del av
studien. Intervjuformen användes också för att vi ville få en direktkontakt med
respondenterna. Direktkontakten gav oss möjlighet att ställa de önskade följdfrågorna
och dessutom kunde missförstånd undvikas från respondentens sida då respondenten
kunde få eventuella oklarheter förklarade för sig.

Den inledande kontakten togs per telefon och mail, då vi presenterade oss, berättade
om uppsatsens huvuddrag och framförde vår önskan om att intervjua personer i
ledande ställning på företagen. Totalt intervjuades 4 personer under perioden 991202-
991222 och intervjuerna var i genomsnitt 2 timmar långa, vissa längre och andra något
kortare. Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett diskussionsunderlag (se bilaga 1)
som innehöll de frågor vi ville diskutera med respondenterna. Dessa frågor delades in i
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olika områden (se bilaga 1) och skickades i förväg för att respondenten skulle få tid att
förbereda sig. Under intervjuerna användes bandspelare, vilket medförde att vi kunde
föra en aktiv diskussion och inte behövde koncentrera oss på att anteckna. Vid varje
intervjutillfälle frågades i förväg om bandspelare fick användas, vilket inte var några
problem. Genom att bandspelare användes under intervjuerna anser vi också att vi har
haft möjlighet att verkligen iaktta hur respondenterna förhöll sig till de frågor som
ställdes genom deras kroppsspråk med mera.

Då intervjuer utgör en mycket viktig del av vår studie väljer vi att beskriva
intervjuteknik mer ingående.

3.4 Intervjuteknik
Det är en konst att intervjua. En lyckad intervju kännetecknas av ett fritt och ostört
informationsflöde. Det gäller att i möjligaste mån undvika att informationen som ges
blir förvrängd eller snedvriden. Informationsflödet under intervju påverkas av fyra
samverkande faktorer; intervjuaren, den intervjuade (kallas även respondent),
intervjuinnehållet och den omedelbara intervjusituationen (Andersson, 1994), se figur
3.4.1 nedan.

Figur 3.4.1 Intervjuns betingelser, (Andersson, 1994).

En intervju kan ses som ett växelspel mellan den intervjuade och intervjuaren. Dessa
personer skiftar roller under intervjuns gång genom att ömsom fungera som sändare
respektive mottagare. Under frågefasen innehar den som intervjuar den aktiva rollen
som sändare, medan den som intervjuas fungerar som mottagare medan det under
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svarsfasen blir ombytta roller, se figur 3.4.2 nedan.

Figur 3.4.2 Svarets väg från svaren till intervjuaren, (Ekholm & Fransson, 1979), egen bearbetning

I figuren ovan försöker vi beskriva meddelandets, i det här fallet svarets, väg från
sändaren till mottagaren. Det är viktigt att påpeka att ett meddelande ofta väcker en
automatisk reaktion hos lyssnaren. En intervjuare kan till exempel, enbart genom sitt
sätt att fråga eller lyssna, visa tämligen tydligt om han/hon förväntar sig ett kort svar
eller ett mera utförligt svar. Intervjuarens reaktion på svaret kan i en del fall vara så
tydlig att den intervjuade automatiskt anpassar sina svar efter intervjuarens reaktion,
genom att försöka vara intervjuaren till lags och svara på det sätt som intervjuaren
förväntar. Det brukar heta att man får det svar man förtjänar. Självfallet kan även den
intervjuade påverka den som intervjuar genom att, under intervjuns gång, förmedla sin
inställning till intervjusituationen och intervjuaren (Ekholm & Fransson, 1979). Vår
målsättning var innan intervjuerna att försöka få den intervjuade att berätta fritt om
något utan att vi ställde allt för ledande frågor. Huruvida vi uppnådde denna
målsättning kan givetvis diskuteras då man ibland inte får det svar man ”vill” ha, utan
måste förtydliga frågan.

Innan vi utförde våra intervjuer hade vi målet att få dem att likna ett informellt samtal
för att fånga upp andra aspekter än de frågor som redan var nedskrivna som vi inte
hade förväntat oss från början. Intervjuerna var därmed semistrukturerade. Frågorna
var utformade på ett sådant sätt att respondenten inte bara skulle kunna säga ja eller
nej utan varje fråga skulle inbjuda till en diskussion om ledarskap. När det var
nödvändigt följde vi under intervjun upp med följdfrågor eller fördjupningsfrågor om
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det var något som var oklart. När något kom fram som kunde vara kontroversiellt togs
frågan upp igen för att säkerställa att den intervjuade verkligen menade vad han sa.
Intervjuerna avslutades med en kort summering av intervjun och de viktiga punkter
som kommit upp kontrollerades åter en gång. Efter detta har respondenterna fått ta del
av vår tolkning och om det var något som vi hade tolkat fel ströks detta eller ändrades.
Vi tycker själva att vi har lyckats genomföra intervjuerna på ett bra sätt, de var
informella och många aspekter som handlade om ledarskap kom upp under
intervjuerna som vi dessförinnan inte hade haft så många tankar omkring.

Tidigare i både metodkapitlet och vetenskapskapitlet konstaterade vi att den enskilde
individens sätt att agera och reagera mycket beror på hans/hennes bakgrund och
tidigare erfarenheter. Under en intervju möts människor med olika bakgrund och
samspelet dem emellan kan försvåras på grund av att de har olika klädsel, olika sätt att
visa känslor och olika sätt att utrycka sig, samt en rad andra faktorer. Det är dock
viktigt att tänka på för intervjuaren att inte försöka radera ut skillnaderna i bakgrunden
genom att försöka efterlikna den intervjuade. Snarare bör intervjuaren vara medveten
om att skillnaderna ställer krav på lyhördhet och hänsynstagande. Därför måste
intervjuaren reflektera över sin egen bakgrund och sin egen roll (Ekholm & Fransson,
1979). Vi har under intervjuerna tänkt på att försöka inta en ödmjuk roll och då det har
varit livliga diskussioner under intervjuerna har vi inte upplevt det som ett problem.
Det är givetvis så att vi som forskare gärna ser ett teoretiskt resonemang under
intervjun. Vi har dock verkligen försökt att få den intervjuade att berätta och sina
tankar och erfarenheter av ledarskap utifrån dennes praktiska erfarenhet. Frågorna har
som tidigare nämnts varit utformade så att respondenten verkligen ska berätta vad
han/hon tycker och där vi sällan behöver förtydliga vad vi menar eftersom vi anser att
risken för ledande frågor ökar vid förtydliganden.

En intervjuare påverkar, genom sitt sätt att ställa frågor och lyssna, informationsflödet
under en intervju. En person som är skicklig på att intervjua har en förmåga att anpassa
sig efter den intervjuade. Intervjuskickligheten består dels av att formulera frågorna så
att den intervjuade förstår men också av att kunna locka fram svar hos den som är
fåordig. Förutom intervjuarens skicklighet och respondentens förmåga att uttrycka sig,
beror framgången med en intervju på de båda parternas motivation. Det är inte lätt att
få något vettigt ur och genomföra en intervju med en person som är helt ointresserad.
(Andersson, 1994) Vi tycker oss i denna uppsats ha haft förmånen att få möta
engagerade och inspirerande ledare som verkligen hade tänkt omkring sitt ledarskap.
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Dels med utgångspunkt i vårt intervjuunderlag men också att de hade tänkt igenom sitt
ledarskap och kunde föra en bra diskussion kring intressanta aspekter av ledarskap.

Den yttre miljön är betydelsefull för informationsflödet. Graden av stress i
intervjusituationen påverkar i hög grad vår förmåga att ta emot och bearbeta
information. När stressen ökar, minskar vår förmåga att göra utvikningar och
associationer (Ekholm & Fransson, 1979). För den som intervjuar gäller det skapa en
störningsfri och lugn miljö som möjligt, inte minst genom att sörja för lämplig tid och
plats. Vid intervjun är det viktigt att det finns gott om tid till förfogande så att den kan
genomföras utan tidspress. Intervjuaren bör även se till att han/hon får tillgång till
lämplig lokal, där den intervjuade kan känna sig trygg och avslappnad. Den som
intervjuas kan känna sig pressad om det är flera personer som närvarar och
intervjuaren bör därför inte tillåta åhörare, då dessa ofta verkar störande under
intervjun (Andersson, 1994). I vår studie har intervjuerna genomförts på de valda
företagen och respondenten har själv valt plats för intervjun. Vi anser att intervjuerna
har kännetecknats av en lugn miljö där mycket få störningsmoment har uppkommit.
Intervjuerna har heller inte kännetecknats av tidsbrist utan alla respondenter har låtit
intervjuerna ta den tid det tar.

En intervju består inte endast av ord. Minst lika viktiga är de subtila signaler som
intervjuaren och respondenten sänder ut under intervjun. I figur 3.4.2 har vi nämnt
några av de signaler som kan sändas ut under intervjun. Det är genom dessa signaler
(kroppsposition, ögonrörelser, gester, tonläge med mera) som vi uttrycker vår
uppfattning om varandra, det vill säga uppskattning, misstro, sympati med mera
(Ekholm & Fransson, 1979). Den som intervjuar bör vara uppmärksam både på sitt
eget kroppsspråk och den intervjuades. Genom ögonkontakt med intervjupersonen kan
den som intervjuar visa sin uppskattning för den intervjuade och de åsikter han/hon
uttrycker. Vi är medvetna om att det är väldigt svårt att förhålla sig helt neutral vid en
intervju. Det vi försökte göra under intervjun var att tänka på vårt eget kroppsspråk
och att ha en öppen attityd samt förhållningssätt gentemot respondenten. Samtidigt har
det varit viktigt för oss att iaktta respondentens kroppsspråk under intervjun varför vi,
som vi tidigare har nämnt, har använt bandspelare under intervjuerna.

Vi har tidigare i metodkapitlet talat om vår påverkan på resultatet. Vi tror, som tidigare
nämnts, att våra perceptioner och värderingar i hög grad styr vårt sätt att tolka
verkligheten. Således väljer vi ut det, både omedvetet och medvetet, som stämmer in i
vår föreställningsvärld. Detta är i synnerhet framträdande under intervjuerna då vi
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försöker förstå respondentens tankesätt och agerande utifrån oss själva. Detta är något
som är omöjligt att bortse ifrån och det är givetvis så att om någon annan hade
genomfört intervjuerna så hade svaren förmodligen inte blivit de samma. Genom att
bandspelare användes och att respondenterna sedan har fått godkänna tolkningen anser
vi dock att vi så långt som möjligt kan förmedla en rättvisande bild av ledarskapet i de
intervjuade företagen och därmed tillgodosett de krav som ställs på en vetenskaplig
uppsats.

3.5 Metod- och Källkritik
Det finns oftast i undersökningar en rad orsaker till felkällor. Den metod vi valt är inte
felfri men vi anser den lämpligast för vårt problemområde, syfte och framförallt den
tid som fanns till vårt förfogande.

En kritik mot vårt tillvägagångssätt i sökandet efter empirisk kunskap är att vi inte har
intervjuat några medarbetare till de ledare vi har intervjuat. Av denna anledning är det
svårt att med någon säkerhet uttala sig om hur ledaren verkligen agerar. Att ledaren
målar upp en bild av hur han/hon egentligen vill vara som ledare under intervjun är en
annan möjlig felkälla. Att bilden av hur man vill leda, vilket är den information som vi
som uppsatsskribenter tar till oss, inte stämmer överens med hur man egentligen leder
är en uppenbar felkälla. Det är också så att när respondenten utfrågas om sitt ledarskap
så gör denne en tolkning av sitt ledarskap utifrån sina egna perceptioner och
värderingar. Att tolka något som någon annan i sin tur har tolkat ökar naturligtvis
risken för att något förvrängs. Hade vi haft mer tid till vårt förfogande skulle vi
intervjuat medarbetare för att få en mer rättvis bild av ledarskapet i IT-organisationer.
Samtidigt är vår avsikt med denna uppsats att öka förståelsen för hur ledarskapet ser ut
i IT-företag. Detta blir då ur ledarens perspektiv.

Det är vanskligt att dra alltför långtgående slutsatser grundade på 4 intervjuer med
ledare för IT-företag. Detta gäller framförallt generaliserbarheten till andra företag och
situationer. Enligt Brunsson (1982) är det dock inte viktigt att teorierna går att
generalisera i den mening att de går att använda i en rad situationer som forskaren inte
studerat. Vårt syfte med uppsatsen är dessutom endast att öka förståelsen för
fenomenet ledarskap i IT-företag.

En aspekt som däremot går att kritisera är att vi enbart har intervjuat fyra män och inga
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kvinnor. Det talas ofta om att kvinnligt ledarskap skiljer sig från manligt ledarskap
varför det hade varit önskvärt att ha haft en jämn könsfördelning bland
respondenterna.

Det är inte vår mening att skapa några generella regler för hur ledarskap bör se ut i IT-
företag utan att framförallt beskriva och öka förståelsen för hur ledarskap kan bedrivas
och bedrivs i IT-företag. För att förstå ledarskapet bättre i dessa organisationer skulle
det dock ha varit önskvärt att följa ledarna i deras arbete under en längre period och
tolkat och förmedlat de intryck som hade givits. Detta hade förmodligen gett en mer
rättvisande bild av ledarskapet.

En annan uppenbar felkälla kan vara att när vi tolkar och analyserar det empiriska
materialet finns det risk att vi överskattar några personers åsikter på grund av att de
varit verbalt begåvade och övertygande relativt de andra ledarna som har intervjuats.
Större vikt har alltså lagts vid vad de har sagt även om det kanske inte beskriver
ledarskapet i IT-företag på ett riktigt sätt.

Majoriteten av ledarskapslitteraturen är av normativ karaktär och handlar framförallt
om att allt ordnar sig, bara ett visst tillvägagångssätt tillämpas och givna mönster följs.
Vi har i möjligaste mån försökt förlita oss på mer etablerad och vetenskaplig
teoribildning men har även använt oss av litteratur som är av annan karaktär och mer
handgriplig till sitt sätt, ofta skrivna av framgångsrika ledare.

Självklart är det uppsatsförfattarnas personliga val av källor som avgör vilken litteratur
som tas med och inte tas med. Även om vi har gjort vårt bästa för att välja ut
tillförlitliga och relevanta källor är det uppenbart att vi förmodligen har missat relevant
litteratur inom ledarskapsområdet.

3.6 Avslutning av metodkapitel
Vilken kvalitet har då den kunskap vi förmedlar i denna uppsats? Kvalitet är ett ord
som betyder olika saker för olika personer. I enlighet med Brunssons (1982)
kunskapssynsätt anser vi att forskarna kan lämna över frågan om vilken teori som är
bäst till användarna. Vad som är bra för oss behöver inte vara bra för någon annan.
Vad som är viktigt är att läsaren kan följa våra resonemang och kontrollera källor. Om
vi har redovisat på ett bra sätt hur vi gått tillväga kan läsaren lättare bilda sig en
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uppfattning om teorin tilltalar personen eller ej.

Vi anser att vi på ett sakligt sätt har redovisat vårt tillvägagångssätt och att våra
resonemang under tolkningsprocessen och i analysen är redovisade. För att ha ökat
kvaliteten på den kunskap vi förmedlar anser vi dock att det hade varit önskvärt att
intervjua medarbetare, partners och andra personer som har insikt i hur ledarskapet
bedrivs i de undersökta företagen. Vi har tidigare redovisat vilka punkter som kunde
ha gjorts bättre under andra förutsättningar och lämnar nu över till läsaren att bedöma
om uppsatsen ökar dennes kunskap om det valda ämnesområdet.
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4. Ledarskap som begrepp
I detta kapitel kommer vi att gå igenom begreppet ledarskap som är ett mångfacetterat
ämne med en mängd olika definitioner och där det råder stor begreppsförvirring. En
viktig aspekt av ledarskap är om det ska skiljas från chefskap eller om det egentligen
är samma sak. Vi tar ingen klar ståndpunkt då vår studie inte går ut på att göra en
distinktion mellan begreppen. Vi jämställer dock ledarskap med chefskap i så måtto att
det är chefer som har intervjuats i rapporten. Kapitlet avslutas med vår definition av
ledarskap/chefskap.

4.1 Vad är ledarskap?
Det engelska ordet för ledare, leader, är mer än tusen år gammalt och är något
förändrad från dess anglosaxiska rot laedare, som innebar att leda människor på en
resa. En obestridd uppfattning anser vi vara att ledarskap är något mycket bra och
något som vi behöver mer av – åtminstone av den rätta sorten. Den rätta sorten kanske
dock är annorlunda för olika människor, vilket vi anser vara en anledning till den stora
förvirring och oenighet om vad ledarskap egentligen innebär. Trots att det finns
mängder med litteratur skrivet om ledarskap förblir ledarskap ett begrepp som är
svårfångat och det finns heller inga generella regler för hur det ska bedrivas.

Den första och mest förhärskande, förnuftiga uppfattningen är att ledarskap är
förmågan att få andra att göra som man vill.1 Detta jämställer dock ledarskap med
makt, vilket vi anser gör denna definition både något för bred men också för smal. Den
är alltför bred, därför att det täcker sådana saker som blotta utövandet av myndighet,
vilket är ett mycket annorlunda ting jämfört med ledarskap. Det är också för smalt då
det utelämnar mycket av den konstfärdighet som ligger i begreppet ledarskap som till
exempel värderingar, visioner och ledarskap som en relation mellan människor.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att makt är en viktig aspekt vad gäller
ledarskap. Makten kan vara informell eller tilldelad (formell) och har betydelse i
utövandet av ledarskap.
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En något annorlunda uppfattning är att ledarskap handlar om att motivera människor
att få saker gjorda.1 Det gäller att skapa mening och påverka mer genom övertygelse
och exempel snarare än med tvång och lockelse (Jacobs & Jaques, 1990). ”Att få saker
gjorda” lägger dock till en viktig dimension till begreppet ledarskap, nämligen att
ledarskap ska bedömas efter dess resultat. Dock ges inget svar på frågan vad värdet
med ledarskapet är. Hur ska de resultat som en ledare åstadkommer utvärderas?

En annan vanlig definition är att ledare ger en vision.1 Detta utökar begreppet om att
det gäller att skapa mening för de anställda men det skapar också förvirring då
definitionen innebär att det är ledaren enkom som har åstadkommit visionen och inte i
samförstånd med sina medarbetare. Denna definition innebär också att vi inte vet
någonting om vad de anställda/underställda tycker om ledarens vision.

Ytterligare en definition som är populär bland ledare som förespråkar medinflytande
och hjälpsamhet är att ledarskap i realiteten är underlättande1. Det gäller att hjälpa
anhängare att finna sin egen väg på ett demokratiskt och deltagande sätt. Ledarens
uppgift är inte att få vad han/hon vill utan att bemyndiga människor att göra vad de
vill. Detta går emot tanken att ledare agerar och att anhängare reagerar, och att ledare
har makt och att anhängare är beroende. Enligt samma definition kan ledare göras till
sådana som vänder kappan efter vinden.

För att klargöra begreppet ledarskap behöver vi därför skilja ledarskap från de
närbesläktade tankarna om makt, auktoritet och chefskap eller åtminstone göra en
distinktion mellan begreppen.

De flesta bilder av ledarskap innebär att ledare får saker gjorda och personer att utföra
saker, vilket är något vi ansluter oss till. Detta innebär att ledare är mäktiga. Dock
faller många exempel på makt utanför bilden av vad ledarskap egentligen är. En
trafikpolis och en fångvaktare har en viss sorts makt men vi tänker sällan på dem som
ledare. Vad som är underförstått i bilden av en ledare är därför att han/hon ska utöva
inflytande genom icke-tvingande medel, att ge någon grad av samverkande insats och

                                             

1 De olika definitionerna har kommit fram genom den mängd litteratur som gåtts igenom, definitionerna kan
därför inte härröras till någon eller några specifika författare. Syftet med dessa är att visa den begreppsförvirring
som råder på området och den mängd olika perspektiv som finns på ledarskap.
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att fullfölja mål som går utanför ledarens egenintressen. Se även avsnitt 7.3 för en
beskrivning av makt och auktoritet i ledarskapet.

4.1.1 Ledarskap och chefskap
Ledarskap är skiljt från chefskap, fast de blandas ofta ihop. Det är möjligt att vara
ledare utan att vara chef. Det faktum att ledare förväntas leda gör det mer troligt att de
gör det (Gardner, 1989). Han anger viktiga dimensioner som skiljer ledarskap från
chefskap. Enligt Gardner (1989) tänker ledare mer långsiktigt, de ser bortom sin enhet,
de når och influerar ett flertal människor. En ledare betonar också vikten av vision och
förnyelse och har kompetensen att klara av de utmanande kraven hos en mångfald av
olika grupper. Det är dock svårt att föreställa sig en chef som inte också är ledare,
speciellt om det ska vara en kompetent och framgångsrik chef.

Även senare forskning har försökt skilja på ledarrollen, som har genererat stort
intresse, och de mer praktiska roller som innebär planering, organisering, styrning och
kontroll (Alvesson & Björkman, 1992), vilka det traditionella chefskapet länge har
förknippats med. Några författare som har försökt definiera ledarskap genom att skilja
på ledare och chefer är till exempel Zaleznik (1992) och Kotter (1990). Zaleznik
(1992) har koncentrerat sig på att beskriva egenskaper och personligheter hos ledare
och chefer. Enligt honom är chefer mer rationellt fokuserade och deras energi riktas
mot måluppfyllelse, resurser och problemlösning med mera. Ledare har enligt samma
författare en inre längtan efter förändring och utvecklar ofta personliga och aktiva
förhållningssätt till mål samt influerar stämning och humör hos de anställda. Ledaren
skapar även förväntningar och förändrar människors uppfattningar om vad som är
åtråvärt, möjligt och nödvändigt.

Kotter (1990) menar att ledare och chefer egentligen gör samma sak. Båda rollerna
handlar om att bemästra förändring i omvärlden och komplexitet inom och utom
organisationen. Chefskap och ledarskap handlar om att först bestämma vad som måste
göras, skapa nätverk av människor och relationer som kan åstadkomma detta och
sedan försäkra sig om att åtgärderna verkligen blir gjorda. Detta är den syn som vi
ansluter oss till.

Vi anser att de två begreppen chefskap och ledarskap går i varandra för mycket för att
energi ska kunna läggas på att försöka separera dem. I fortsättningen av denna uppsats
kommer chefskap och ledarskap, chef och ledare, att användas alternerande, men med
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samma innebörd. Syftet med uppsatsen är inte heller att göra en distinktion mellan
begreppen utan att öka förståelsen för hur ledarskapet ser ut i IT-företag. Då anser vi
det vara naturligt att diskutera vad ledarskap innebär för ett antal olika chefer inom IT-
branschen.

4.1.2 Vår definition av ledarskap/chefskap
Ledarskap är ett ord som fascinerar och har fascinerat många författare. Många
författare har försökt sig på att definiera begreppet, vilket vi talade om i inledningen av
detta kapitel. Yukl (1994) anser dock att gemensamt för många forskare är att
ledarskap definieras som:

”A social influence process whereby intentional influence is exerted by one
person over other people to structure the activities in a group or
organization” (Yukl, 1994, s. 3)

Detta är den definition vi kommer att använda i uppsatsen. Det är däremot inte sagt att
denna definition täcker in allt som har med ledarskap att göra. Vi anser dock att denna
definition är relevant för vårt undersökningssyfte.

Vi anser att det varken är görbart eller nödvändigt att vid denna punkt i arbetet lösa
frågan om vilket perspektiv som är det mest riktiga i synen på ledarskap. Vi anser
också att det inte går att säga att ett perspektiv eller föreställning stämmer bättre än
något annat perspektiv. Det är bättre att använda de olika föreställningarna och
begreppen som finns, som en källa till perspektiv på ett komplext och mångfacetterat
fenomen. Vi kommer i denna studie att försöka beskriva och förklara ledarskapet
utifrån vad våra intervjuobjekt anser och tänker om sitt ledarskap. Det kommer att
innebära allt vad ledaren gör för att påverka, styra och influera sina anställda.

För att förstå det ledarskap som bedrivs idag är det även viktigt att förstå bakgrunden
till den utveckling som har skett inom ledarskapsområdet och framförallt teoribildning
som finns inom området. Med hjälp av denna bakgrund förstår läsaren vilka
byggstenar ledarskapsforskningen är uppbyggd av och vilka strömningar och trender i
samhället som bidragit till dess utveckling. I nästa kapitel går vi därför igenom
centrala inslag inom ledarskapforskningen under 1900-talet som vi anser nödvändiga
för att förstå den syn på ledarskap som finns idag.
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5. De olika ledarskapsparadigmen
I detta kapitel går vi igenom den teoribildning som har utvecklats inom
ledarskapsområdet under 1900-talet. Vi börjar med forskningen om vilka egenskaper
en ledare ska ha för att fortsätta med forskningen omkring framgångsrika ledares
beteende. Därefter följer en genomgång av situationsanpassat ledarskap som vi
fortfarande anser vara av vikt. Kapitlet avslutas med en genomgång av den
karismatiska litteraturbildningen och en modell av utvecklingen under 1900-talet. Det
är viktigt att påpeka att flera av de teorier som tas upp till stor del fortfarande har
bäring. En grundligare genomgång av olika ledarskapsstilar följer i kap. 8 där
aktuella ledarskapsteorier gås igenom.

5.1 Egenskaper
Under 1900-talet har synen på organisationer, organisationsstrukturer och ledarskapet
inom dessa förändrats avsevärt. Under första hälften av detta århundrade dominerade
den mekanistiska synen på människor och organisationer. Under denna tid stod
ledarskapet för en kontrollerande, organiserande och planerande roll, det vill säga
ledarskapet var maktorienterat och auktoritärt (Rubenowitz, 1994). Övergripande
kunskap var inte nödvändig för den gemene arbetaren utan endast något som ledaren
behövde för att kunna ge klara direktiv för vad som behövde göras. Denna syn på
ledarskap kallas det teknokratiska ledarskapet (Rohlin et al, 1994).

Under 30- och 40-talen sattes människan mer i centrum och de första teorierna om
motivationens betydelse såg dagens ljus (Rohlin et al, 1994). Det teknokratiska
ledarskapet kompletterades med en humanistisk roll att leda och motivera arbetarna,
där en grupporienterad och demokratisk ledare ansågs viktig för framgång. Detta kom
att kallas Human Relations-rörelsen (Rubenowitz, 1994). I samband med denna insikt
började man studera olika egenskaper hos ledarna för att försöka förklara framgång
eller misslyckande hos olika ledare (Mello, 1999).

Forskare försökte få fram egenskaper som skiljde framgångsrika ledare från mindre
framgångsrika. Till en början studerades fysiska egenskaper så som längd, röststyrka
med mera. Dessa teorier lämnades snart därhän och forskningen riktades in på
personlighetsdrag för att belägga att ledare är något man föds till, inget man kan bli
med tiden (ibid). Detta förkastade Stodgill (1948) där han skrev att det inte fanns några
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kopplingar som kunde styrkas mellan personliga egenskaper och effektivt ledarskap.
Teorier om egenskaper har genom House & Podsakoff (1994) fått förnyad
uppmärksamhet men har då mer behandlat värderingar och synsätt än rent fysiska
egenskaper hos ledaren. Rubenowitz (1994) nämner fyra egenskaper som går hand i
hand med manifesterad ledarskicklighet:

•  En positiv människosyn
•  Social mognad och vidsynthet
•  God intelligens
•  Prestationsmotivation

En positiv människosyn innebär ledarens uppfattning om människans natur och
förutsättningar att vara ansvarstagande, ambitiös och utvecklingsbar. Ur den
underställdes perspektiv innebär det att om personalen uppfattar att ledaren uppskattar
dennes insatser och tror på dem, växer de personlighetsmässigt, får en mer positiv
självbild och därmed mer benägna att ta itu med hanterbara utmaningar.

Vid sidan av en positiv människosyn och social mognad och vidsynthet har en god
intelligens visat sig betydelsefullt. Med intelligens menas i detta fall att kunna
kombinera olika fakta, förstå samband och att kunna anpassa sig till nya situationer.
Att god intelligens är betydelsefullt för ledarskapet är enligt Rubenowitz (1994) belagt
i en mängd studier.

Den fjärde egenskapen är prestationsmotivation och innebär en målinriktad inre drift
att vilja åstadkomma konkreta resultat och finna stimulans i nya utmaningar.

De egenskaper som nämnts här ovan har enligt samme författare visat sig samvariera
med ledarskicklighet. Han poängterar emellertid att egenskaperna endast är
nödvändiga för gott ledarskap, de är inte tillräckliga. De måste kombineras med andra
saker för att ledarskapet skall bli effektivt. Det står alltså klart att vissa egenskaper
måste finnas hos ledaren för att ledarskapet skall vara gott. Det är därför intressant att
studera vilka dessa egenskaper är inom IT-företagen, om de stämmer överens med vad
litteraturen sagt enligt ovan och hur stor vikt som läggs på vissa egenskaper, enligt
dessa ledare.
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5.2 Beteende
50- och 60-talet samt i viss mån även 70-talet karaktäriseras av att ledarskap återigen
fokuseras på teoretiskt uppsatta mönster och ledarskapsforskningen blir därmed mer
opersonlig igen. Forskningen riktade in sig på ledarens beteende och hur personen
borde bete sig för att lyckas som ledare. Ledarens roll var under denna tid att
administrera de olika systemen och operationerna så effektivast som möjligt (Rohlin,
1994, Mello, 1999). En huvudsaklig skillnad mot det föregående paradigmet är att
beteende är något som går att lära sig, medan egenskaper är medfödda och ej
inlärningsbara.

De tongivande inriktningarna inom beteendeforskningen kommer från Ohio State
University och från University of Michigan (Mello, 1999). I dessa studier fann
forskarna två olika beteendemässiga ledarskapsdimensioner eller ledarskapsstilar;
produktionsorienterade och personalorienterade.

Den typ av ledarskap som utövades under början av 1900-talet var som tidigare
nämnts framförallt maktorienterad och auktoritär och syftade till att uppnå högsta
möjliga produktivitet, vilket innebär att den auktoritäre ledaren får beteckningen
produktionsorienterad. Under 40- och 50-talet växte samtidigt Human Relations-
rörelsen fram. Ledaren skulle nu vara grupporienterad och demokratisk och således
blev denna ledarstil betecknad personalorienterad.

Det forskarna vid de olika universiteten ville testa, var vilken av dessa stilar som var
bäst (Rubenowitz, 1994). Någon signifikant koppling mellan någon av ledarstilarna
och resultat gick däremot inte att finna (Mello, 1999). Forskarna vid University of
Michigan kom fram till att det inte fanns någon överlägsen ledarstil som fungerar
överallt. Däremot fanns olika kombinationer av de två områdena som fungerade olika
bra beroende på i vilken kontext eller situation som förelåg för ledarskapet.

Vad som visat sig mer fruktbart än att se de två ledarstilarna som varandras motpoler
är att betrakta personalorientering och produktionsorientering enligt figur 5.2.1 nedan
(Rubenowitz, 1994). Givetvis finns det övergångsformer mellan de positiva och
negativa extrempunkterna i de båda dimensionerna. Den ledarstil som eftersträvas och
som oftast förmår skapa såväl högst produktivitet som högst trivsel är den som
representeras av position A i modellen (ibid). Även denna modell har sina brister och
fungerar inte i alla lägen, situationen och sammanhanget spelar en roll i hur bra olika
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ledarstilar fungerar (ibid).

Figur 5.2.1 Modell över beteendeforskningen runt ledarskap. Källa: Rubenowitz, 1994, sid 110.

Detta resonemang medför frågeställningar om var i denna matris en ledare för ett IT-
företag befinner sig. Är ledarna både produktionsorienterade och personalorienterade?
Vilket är viktigast i ett IT-företag, produktionsorientering eller personalorientering?
Det är också intressant att fråga sig om detta kan generaliseras över flera ledare eller är
det olika från person till person och i vilken situation företaget befinner sig?

Upptäckten att olika ledarstilar fungerade olika bra i olika situationer gav upphov till
forskning om situationsanpassat ledarskap, vilket följer nedan.

5.3 Situationsanpassat ledarskap
Under 60- och 70-talet utvecklades teorierna i riktning mot att kontextuella faktorer
spelade en stor roll. Situationella faktorer eller contingency-faktorer ansågs påverka
ledarskapet och dess effektivitet. Dessa teorier behandlar ledarskapets
beteendeaspekter utifrån vilket sammanhang och vilken situation man befinner sig i.
Sammanfattande för detta synsätt är att den ledare som fungerar bäst är den som har
förmåga att anpassa sitt ledarskap till situationens krav (Rohlin, 1994).

5.3.1 Path-goal-teorin
En teori inom denna inriktning är Path-goal-teorin som utvecklades av Evans (1970)
och förfinades av House (1971). Denna teori beskriver fyra ledarstilar eller
ledarbeteenden som alla passar vid olika situationer, situationerna beskrivs framförallt
med hjälp av arbetets art. Denna teori bygger på expectancy-theory, det vill säga en
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person bestämmer sig, genom en rationell beslutsprocess, för hur mycket "krut" som
ska läggas på en uppgift. För att fatta detta beslut vägs sannolikheten att en given nivå
av ansträngning leder till uppfyllande av uppgiften och resulterar i åtråvärda
belöningar, mot sannolikheten att misslyckas och obehagliga följder uppkommer. Som
exempel kan avsked, olyckor, utfrysning från medarbetare etc. nämnas (Yukl, 1994).
Nedan beskrivs de fyra ledarstilarna och i vilka situationer de enligt denna teori ska
vara framgångsrika.

Supportive leadership innebär att bry sig om de anställdas behov och välfärd samt att
skapa ett vänligt klimat i organisationen. Denna stil passar bäst i situationer där arbetet
är stressigt, tråkigt eller farligt. Ledaren ökar arbetarnas produktivitet genom att öka
deras självförtroende och minska deras ängslan samt tona ned negativa aspekter av
arbetet.

Directive leadership. Ledaren förmedlar exakt vad arbetarna ska göra och vill att de
anställda ska följa noggrant fastställda regler och procedurer. Detta ledarskap passar
bäst när arbetet är komplext, ostrukturerat och när arbetarna är oerfarna. Regler och
formella instruktioner minskar arbetarnas osäkerhet i arbetet och höjer därmed
prestationsförmågan.

Participative leadership. Ledaren rådgör med de anställda och tar hänsyn till deras
åsikter och förslag. Denna ledarstil ökar arbetarnas ansträngningar och tillfredsställelse
när arbetet är ostrukturerat genom att öka klarheten i arbetarens roll.

Achievement-oriented leadership går ut på att ledaren ställer upp utmanande mål och
visar förtroende för de anställda att de ska kunna uppnå dessa mål. Denna stil passar
bäst när arbetet är ostrukturerat och komplext. Det ökar de anställdas självförtroende
och förväntningar på att de ska prestera bra.

De frågor som efter detta resonemang måste ställas är hur arbetet i IT-företag kan
karaktäriseras och vilken ledarstil som då passar därtill. Vi ställer oss även frågande
till om arbetets art kan vara den enda bestämningsfaktorn för vilket ledarskap som bör
bedrivas. Vi anser att andra faktorer bör spela in, såsom arbetarnas kreativitet och
innovationsförmåga, omvärldens karaktäristika med mera.

Den kritik som framförts mot denna modell riktas främst mot att modellen fokuserar
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på att de anställdas motivation är måttet på effektivt ledarskap samt att den inte tar upp
andra förklaringsprocesser såsom ledarens inflytande på uppgiften, på resurser samt att
de anställdas kunskap kan spela in (Yukl, 1989). Modellen bygger även hela sitt
resonemang på att osäkerhet är obehagligt för de anställda och därmed hämmande för
produktiviteten, vilket vi anser kan ifrågasättas.

5.3.2 Anpassning till de anställda
En annan teori på samma område är utvecklad av Hersey & Blanchard (1984) och
bygger mer på att ledaren skall anpassa sig efter de anställdas mognad, kunskaper och
deras vilja att använda dessa kunskaper. Ledarens beteende sammanställs i en matris
liknande den vi beskrev i avsnitt 5.2. Vi kommer här beskriva de olika dimensionerna i
denna teori.

Ledarens inblandning i arbetet handlar om hur mycket ledaren explicit berättar hur
uppgiften skall utföras och vem som ska göra vad.

Ledarens relation till de anställda. Hur mycket av kommunikationen mellan ledare
och anställd som är tvåvägs, hur mycket ledaren stödjer, uppmuntrar och lyssnar på
medarbetarna.

Figur 5.3.1 Fyra olika ledarstilar. Källa: Hersey & Blanchard (1984) egen bearbetning. Fyra
mognadsfaser hos medarbetaren. Källa Hersey & Blanchard (1984) egen bearbetning.

Detta som beskrivs i matriserna ovan resulterar i fyra olika ledarstilar, inte helt olika
de som beskrevs i Path-goal-teorin. Skillnaden är att dessa är anpassade för
medarbetarnas olika förutsättningar medan de i förra teorin var anpassade för
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uppgifternas olika utformning. Mognadsfaserna baseras på mognad i kunskap och vilja
att använda kunskapen och beskrivs i matrisen på höger sida ovan.

Stil A, som kallas för säljande ledarstil, har hög grad av inblandning i arbetets
utförande kombinerat med mycket stöd, lyssnande och uppmuntrande av arbetarna.
Denna stil passar bäst ihop med anställda som matchar mognadsprofil A1 i matrisen på
höger sida ovan vilket innebär att arbetaren har låg kunskap om arbetet men är villig
att utföra det. Stil B är en deltagande ledarskapsstil vilket innebär låg grad av
inblandning i arbetet men med en hög grad av stödjande funktioner. Ledaren gör här
medarbetarna delaktiga i beslut och för hela tiden en dialog med dem. Denna stil
passar bäst med mognadsprofil B1 ovan, där arbetarna har hög kunskap om uppgiften
men är ovilliga att utföra den. Stil C är en beskrivande ledarstil med hög grad av
inblandning i arbetet men låg grad av stöd och uppmuntran till arbetarna, vilket passar
bäst till medarbetare som ligger i mognadsfas C1. I denna fas har medarbetarna låg
kunskap om arbetet och är ovilliga att utföra det. Stil D kallas delegerande ledarstil
och innebär låg grad av inblandning och lågt stödjande och lyssnande till
medarbetarna. Ledaren försöker här delegera så mycket av jobbet som möjligt och
målet är att avveckla sig själv som ledare. Denna passar ihop med mognadsfas D1 där
medarbetarna har hög kunskap om uppgiften och hög motivation att utföra den.

Den kritik som framförts mot denna modell handlar om att teorin är alltför förenklad
och att den saknar ingripande förklarande processer. De tester som har gjorts av teorin
har endast visat delvis eller svaga stöd för teorin (Yukl, 1989). Vi anser också att den
förutsätter att ledaren vet hur en uppgift ska utföras, vilket kommer in under ledarens
inblandning i arbetet. I de företag som undersöks i vår studie borde det vara tveksamt
om ledaren alltid har den bästa kompetensen och kunskapen om hur en uppgift löses.
Hersey & Blanchard (1984) hävdar att högt stöd till underställda, som både är
okunniga och ovilliga (se C1), skulle belöna det med dåliga prestationer. En tanke som
kommer upp då är att när till exempel barn är omotiverade och obegåvade, är det då
lämpligt att föräldrar ger dem hög styrning och lågt stöd, tills barnen tar sig i kragen?
Liknande frågor kan ställas om alla fyra stilarna i matrisen. Vi anser att Hersey &
Blanchard gör de tillgängliga alternativen alltför enkla för ledare och de situationer de
möter. En situationsanpassad modell ges, men modellen bortser från allt utom några få
situationsvariabler. Modellen skiljer inte mellan olika organisationsnivåer, olika
näringsgrenar, olika kulturer eller olika sektorer varför det finns stor anledning att
kritisera modellen som alltför förenklad. Vi väljer ta med denna modell för att ge
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läsaren en inblick i hur komplext och mångfacetterat ledarskap är. Det finns inga klara
svar på hur man ska hantera situationer, anställda med mera. Att då beskriva och ge
lösningar i en enkel modell som Hersey & Blanchard ger kanske vägledning för en del
ledare men visar sig helt felaktig för andra i andra situationer. Att ledarskap är
mångfacetterat anser vi vara en källa till den begreppsförvirring som gäller inom
litteraturområdet. Beroende på vad som studeras presenteras olika lösningar. Alla
dessa lösningar löser en liten del av problematiken men ger samtidigt upphov till andra
situationer, frågeställningar och problem som inte kan förklaras med hjälp av till
exempel den ursprungliga matrisen. För att summera anser vi att man kan säga att det
finns ingen ”one best way” vad gäller ledarskap, tror man det gör man det allt för
enkelt för sig som ledare.

5.4 Karismatiskt och meningsskapande ledarskap
”Motivation, lust och glädje måste alltid finnas för att en organisation skall
vara framgångsrik” (Skärvad och Krona, s. 183, 1994).

Kritik har riktats mot situationsanpassat ledarskap i och med att teorierna blir alldeles
för komplexa för att kunna testas och användas av ledare. Därför eller som en rekyl till
denna trend har forskningen sedan slutet av 70-talet riktas in mer på makro-fokuserade
studier (Mello, 1999). Inriktningen har varit att undersöka hur ledare i ett större
perspektiv påverkar struktur, kultur och prestation hos organisationer.

De teorier som formulerades i samband med detta var karismatiskt ledarskap (Conger
& Kanungo, 1987), transformativt ledarskap (Bass, 1985) och visionärt ledarskap
(Sashkin, 1988). Alla dessa inriktningar handlar om samma sak – att ledaren injicerar
ideologiska värden och moralisk mening i organisationen, vilket leder till engagemang
och att medarbetarna identifierar sig med organisationen. Denna inriktning har kommit
att kallas outstanding leadership (Mello, 1999). Vi presenterar här karismatiskt
ledarskap eftersom vi anser att det är representativt för denna inriktning. Visionärt och
transformativt ledarskap behandlas i kap. 8 under olika ledarskapsstilar.

Karisma är ett grekiskt ord som betyder ungefär ”gudsinspirerad gåva”, ungefär som
att ha förmågan att uträtta underverk eller förutse framtida händelser. Begreppet
introducerades av Weber 1947 som ansåg att karisma uppkommer när en social kris är
närvarande. En ledare med exceptionella personliga kvaliteter, med en radikal vision
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framträder då och tillhandahåller en lösning på problemen.

Conger & Kanungo (1988) försökte klargöra varför medlemmar i organisationer med
karismatiska ledare blir så engagerade i uppgiften eller uppdraget. De fann att det
primära för att medlemmarna skall följa ledaren är att de identifierar sig med ledaren.
Att ledaren framstår som exceptionell genom sin starka övertygelse, självförtroende,
okonventionella beteende och energi. Medlemmarna ser upp till personen och vill vara
som denne. Detta håller Shamir et al (1993) med om, vilka anser att detta troligast
inträffar med anställda som har dåligt självförtroende, svag identitet, och annat som
gör att ledaren kan framstå som en övermänniska, som har allt det man själv inte har.
Ledaren kommunicerar och artikulerar en tilltalande vision där speciella värden
framhävs för att de anställda ska kunna tolka sina upplevelser och förstå att det finns
en bättre framtid. De lever även själva som de lär, de gör uppoffringar för
värderingarna och för att demonstrera hur mycket de tror på sin vision.

En andra källa för att få med sig medlemmarna i organisationen är internalisering.
Karismatiska ledare inger ibland nya värderingar hos de anställda men det är vanligare
att ledaren länkar djupt rotade föreställningar och värderingar hos de anställda, till
målsättningen med uppgiften. På detta sätt blir uppfyllandet av uppgiften detsamma
som att uttrycka sina värderingar och därmed sin identitet (Shamir et al, 1993)

Social identifiering anser Shamir och hans kollegor vara ännu en viktig förklaring till
varför människor följer en karismatisk ledare. Människor som identifierar sig med en
grupp eller organisation finner stolthet i att vara en medlem och att det är en viktig del
av deras sociala identitet. Hög grad av social identifiering innebär att individen
tenderar att värdera gruppens behov högre än sina individuella behov och därmed
villig att göra stora uppoffringar för gruppens skull. Den karismatiska ledaren skapar
denna identifiering genom att ge gruppen en egen identitet, skilja ut den från andra
grupper och genom att få medlemmarna att se gruppen i ett större perspektiv.

Den fjärde och sista förklaringen är självförväntningar. Individuella självförväntningar
innebär att individen tror att han är kompetent och kapabel att utföra uppgiften.
Ledaren inger sådana förväntningar genom att uppmuntra och tro på medlemmarna.
Detta höjer deras prestationsnivå (ibid).
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Även de författare som har studerat karismatiskt ledarskap har försökt att fastställa vad
som behövs för att en karismatisk ledare ska kunna verka. De flesta författare är
överens om att karismatiskt ledarskap är troligast att uppträda när en organisation
befinner sig i stress eller förändring. Karisma föds när formell auktoritet misslyckats
med att lösa ett viktigt problem. Det är alltså troligare att man stöter på karismatiskt
ledarskap i en organisation som kämpar för att överleva eller i en gammal organisation
som går dåligt än i en gammal organisation som är framgångsrik (Yukl,1994). Shamir
et al (1993) hävdar att karismatiskt ledarskap bör framträda oftare i organisationer där
arbetet är ostrukturerat, prestationsmål är svåra att specificera och mäta samt när
strategien för att nå målen är oklara. De ovanstående paradigmen, eller
tankeinriktningarna om ledarskap kan sammanfattas i en modell. Se figur 5.4.1 nedan.

Figur 5.4.1 Ledarskapets tyngdpunkter i olika tidsperioder under 1900-talet. Källa: Egen

1990-talet är nu slut och nya trender kan skönjas, större internationalisering och
globalisering leder till ökad konkurrens och därmed ökade krav på flexibilitet och
individualisering av produkter och tjänster. Organisationsformerna förändras i takt
med detta och alltmer arbete utförs i projektform, teamstruktur och tvärfunktionella
arbetsgrupper (Bennis, 1999). Denna utveckling påverkar även individerna som jobbar
i organisationerna. De börjar ställa andra krav och förväntningar på frihet och
motivation i arbetet. Karriär och höga inkomster är inte längre lika intressant för
dagens nyutexaminerade studenter (Lones, 1999). Rubenowitz (1994) talar om att de
grundläggande behoven, det vill säga fysiologiska behov och trygghetsbehov, är
tillfredsställda hos de flesta i västvärlden. Detta gör att de söker sig högre upp på
Maslows behovstrappa, mot behov av uppskattning, maximal utveckling och kunskap,
det vill säga självförverkligande, vilket ställer nya krav på organisationen och
ledarskapet.
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Vi anser att vi har förmedlat en bild av den historiska utvecklingen och vilka teorier
som dominerat forskningen. Vi tror att ledarskapet måste anpassas till både externa
och interna förutsättningar. Vi ska i nästa kapitel behandla mer ingående vad teorierna
säger om hur och vad som kan påverka en ledares handlingsutrymme och
förutsättningar att få medarbetarna med sig.

Frågor som har uppkommit i detta kapitel och som kommer ligga till grund för
analysen är:
•  Vilka egenskaper anser de intervjuade ledarna vara viktiga för att leda ett IT-

företag?
•  Vilket beteende/ledarstil hos ledarna kan observeras i dessa IT-företag?
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6. Hur påverkas ledarskapet av externa och interna
förutsättningar?

Vi ska i detta kapitel diskutera olika variabler som påverkar ledarskapet. Diskussionen
inleds med resonemang om företagets omvärld och hur den påverkar företaget och
ledarskapet, sedan diskuterar vi hur olika situationella (i vilken situation ledaren
befinner sig) påverkar ledarskapet innan vi avslutar med att redogöra för hur de
anställda påverkar utövandet av ledarskap.

6.1 Inledning
Efter en allmän genomgång av den teoribildning som finns inom ledarskapområdet är
det tydligt att det finns ett flertal olika synsätt på ledarskap och hur det ska utövas. Vi
anser att ledarskap inte är oberoende av den kontextuella miljön. För att tydliggöra
detta använder vi två exempel:

Exempel 1. Det första företaget är ett kompetensintensivt företag som
verkar i en snabbt föränderlig och dynamisk omvärld. De anställda har stor
kunskap om verksamheten och har i vissa fall större kompetens än chefen
själv. Medarbetarna har stora krav och förväntningar på sitt arbete.
Motivationen utgörs inte enbart av en ekonomisk ersättning i form av lön
utan även i form av ett meningsfullt arbete. Sveiby (1995) talar om den
förändring som är på väg att ske, vilken förändring som innebär att
chefskapet/ledarskapet har blivit svårare och mer komplext på ett sätt som
den tidigare ledarskapsteorin inte innefattar. Han beskriver dagens
organisationer som bestående av mycket kompetenta individer. Ledaren kan
själv inte lösa de problem som uppstår och han vet ibland inte ens vilka
resurser som krävs för en lösning. Sveiby (ibid) benämner detta problem
”det omöjliga chefskapet”.

Exempel 2. Om man istället går tillbaka lite drygt 200 år i tiden och tittar
på ledarskapet vid tidpunkten för den industriella revolutionen i England så
synliggörs ett annat ledarskap. Ledarskapet var här betydligt mer
hierarkiskt och ledaren var den som ansågs ha bäst kunskap och kompetens
att lösa de problem som uppstod. De anställda var inte speciellt kompetenta
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eller snarare gjorde bristen på utbildning att de inte krävde så mycket av
sin ledare eller sitt arbete. Den främsta motivationskällan för deras arbete
var den ekonomiska ersättningen. (Mc Kay et al, 1992)

Dessa två exempel implicerar att det finns kontextuella faktorer både inom och utanför
företaget som påverkar ledarskapet i stor utsträckning varför det är viktigt att utreda
dessa för att kunna förstå det ledarskap som bedrivs i den bransch vi studerar. Dessa
kontextuella faktorer benämns contingency-faktorer. Teoribasen är omfattande inom
detta område men de fem faktorer vi nämner inbegriper många av de kontextuella
variabler som på ett eller annat sätt påverkar organisationen och i förlängningen dess
ledarskap.

Klassisk managementteori som dominerade under den första halvan av 1900-talet gav
slutsatsen att det fanns ”ett bästa sätt” för företag att vara organiserade, vilket innebar
att alla företag skulle ha i stort sett samma struktur för att fungera effektivt. Detta
paradigm övergavs dock i mitten 1900-talet för contingency synsättet och är
fortfarande i våra dagar i högsta grad levande. Själva andemeningen med contingency
synsättet är att organisationer, ledarskap, etc. måste anpassas efter de förutsättningar
som finns i den yttre och ”inre” miljön för att vara effektiva eller för att nå sina mål.
Målen kan vara av olika karaktär men för ett framgångsrikt ledarskap krävs att hänsyn
tas till situationella faktorer i omgivningen. Det är därför intressant att studera hur de
situationella- eller contingency faktorerna kan påverka ledarskapet.

6.2 Allmänna contingency-faktorer
Den första variabeln är Technology eller Task Uncertainty och dess främsta
förespråkare är Woodward (1965) och Perrow (1967)2. Vad som menas med
Technology är inte enbart den teknik som ett företag använder utan inbegriper också
det sätt, på vilken verksamheten bedrivs. Woodward (1965) menar att den teknologi
som ett företag använder inverkar på organisationsstrukturen. Företag med tillverkning
i små serier eller flexibel produktion använder sig av en struktur med få
ledningsnivåer, hög grad av verbal kommunikation och inte fullt så mycket av skriftlig
kommunikation och regler. Sättet att bedriva verksamheten är format efter att kunna ta
hand om kundernas varierande behov. Teknologins förutsägbarhet eller stabilitet är
                                             
2 Vi är medvetna om att detta är gammal teoribildning men vi anser att den fortfarande är relevant för det
ämnesområde vi undersöker.
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bestämmande för hur många specialister och vilken grad av flexibilitet som behövs i
en organisation. Detta hänger mycket väl samman med de modeller av organisationer
som Burns & Stalker lanserade 1961 där två extremtyper av organisationer
presenterades. Den mekanistiska (centraliserad och formalistisk) och den organiska
(decentraliserad och informell). En teknologi som inte är stabil eller förutsägbar kräver
mer flexibla strukturer för att kunna anpassa sig till den snabba utveckling och
förändring som kännetecknar moderna teknologier (Perrow, 1967). En modell kan visa
de olika situationer/teknologier som finns:

Problem/solution
search processes

Few
exceptions

Many
exceptions

Well defined and
analysable problems

Routine Engineering

Problems are ill
defined and difficult
to analyse

Craft Non-routine

Tabell 6.2.1 Perrows klassifikation av teknologier Källa: Perrow (1984) ur Wilson & Rosenfeldt
(1990)

Burns & Stalker (1961), Woodward (1965), Perrow (1967) har alla en likartad syn på
organisationsstruktur men anser att det inte finns någon patentlösning på hur företag
eller organisationer bör organiseras. De är dock ense om att graden av olikhet och
förändringstakt i omvärlden är viktiga kontextuella faktorer som påverkar
organisationers utformning och hur ledarskap ska bedrivas i organisationer.

Norman (1980) menar att ledaren i en komplex och tekniktung miljö bör ha en
planeringssyn som bygger på visioner - processyn istället för målsyn då detta är en syn
som är att föredra i miljöer där utvecklingen delvis är okänd. Processyn på planering
kännetecknas av en ”kortsiktig” syn på långsiktplanering. Ledaren ska formulera en
vision efter de kunskaper han/hon för tillfället besitter och utifrån denna vision
bestämma de första stegen i processen. När dessa steg tagits utvärderas situationen på
nytt och visionen modifieras utifrån det nya, högre kunskapsläget innan nästa del i
processen påbörjas. Norman menar vidare att en formulerad vision ska ses som
inspirationskälla och inte som en klar formulering av ett framtidstillstånd. I och med
att visionen är rörlig skapas incitament för ständig nyinlärning. Detta ledarskap, menar
Norman, skall skapa de rätta förutsättningarna för att företaget skall genomgå
utveckling och tillväxt. För att skapa dessa förutsättningar är organisationsstrukturen
ett av ledningens viktigaste instrument. Hur ser organisationsstrukturen ut i de
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organisationer vi ämnar studera? Vad anser ledarna om organisationsstrukturen som
instrument för ledarskapet? Hur påverkas ledarskapet av organisationsstrukturen i
dessa organisationer?

Den andra contingency-faktorn är Size (storlek) och dess främsta förespråkare är bland
andra Child (1975), Hickson (1969) och Astley (1985). Vad som menas med storlek är
att ledarskapet och organisationsutformningen måste anpassas efter företagets storlek.
Stora företag tenderar att ha en högre grad av vertikal differentiering (många
hierarkiska nivåer) och högre grad av formella regler. De är också ofta formade i
divisionsform, vilket leder till högre grad av horisontell differentiering. Detta innebär
att ledare/chefer högt upp i företagen har stora ansvarsområden och chefer längre ner i
organisationen mindre. De företag vi ämnar studera är relativt små och företagen är
relativt unga. Påverkas ledarskapet av storleken på organisationen eller finns likheter i
organisationer och ledarskapet trots skillnader i storlek i det antal personer man leder?

Den tredje contingency-faktorn är Decline (nedgång) och kan snarare översättas med
hur företag och organisationer påverkas i konjunkturnedgångar. Slutsatsen är att
(Hannan & Freeeman, 1975) organisationer som befinner sig i ”decline” inte ändrar
sig på motsatt sätt från företag som växer. Förklaringen till detta ligger i att det är
svårare att bland annat förändra organisationsstrukturen i en nedgång på grund av att
hänsyn måste tas till lagar och statliga förordningar. Hannan & Freeman (ibid) hävdar
också att det på detta område finns mycket psykologi med i spelet varför beslut sällan
fattas på helt rationella grunder. Detta är dock ett område vi i mycket liten grad
kommer att behandla då de organisationer vi ämnar undersöka varken befinner sig i en
lågkonjunktur eller för tillfället har stora problem. Det är snarare det motsatta
förhållandet som gäller idag.

Den fjärde contingency-faktorn är Strategy och en av dess tidigaste förespråkare var
(Chandler, 1962). Chandlers centrala tes är att ett företag först formulerar en strategi
och därefter utformar en struktur som är anpassad till denna strategi och som
möjliggör tillväxt i enlighet med strategin. Det finns dock kritik mot detta synsätt. För
det första är det inte givet att strategin automatiskt genererar en önskvärd struktur och
för det andra finns det de som hävdar att den existerande strukturen skapar strategin i
lika stor utsträckning som att strategin skapar strukturen. Vi anser att strategin borde
påverka ledarskapet. Är strategin till exempel att attrahera den bästa arbetskraften,
vilket borde vara en del av många IT-företags strategier, då det är kunskapen hos
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medarbetarna som kan anses vara dessa företags viktigaste resurs måste ledaren
troligtvis utöva ett ledarskap som motsvarar arbetskraftens förväntningar på
ledarskapet.

Den femte och sista contingency-faktorn är Miljö och är den faktor som vi anser vara
mest intressant i denna uppsats. Grundtanken i denna tes är att organisationer formats
efter den kontextuella miljö inom vilka de verkar (Thompson, 1967). Miljön skapar
således möjligheter och hinder för varje organisation och organisationen måste
bestämma hur den ska agera och reagera på dessa. I denna uppsats är det en central tes
att både den yttre och inre miljön på flera sätt skapar möjligheter och hinder för ledare
av företag. Tillväxt kräver finansiella resurser. Enligt Pettigrew (1987) spelar
ledarskapet en stor roll i en komplex miljö där teknikskiften får stor genomslagskraft,
sociala och kulturella värderingar är av stor vikt, konkurrensen är hård både mellan
företag men också om tillgång till knappa resurser såsom kompetent arbetskraft. I
denna miljö är det ledaren/chefen som ska skapa de visioner och den kultur som gör att
de anställda agerar på ett önskvärt sätt (i enlighet med den valda strategin som
möjliggör tillväxt). Ledaren måste också ständigt förändra och påverka företagets och
de anställdas kärnvärderingar och kompetens så att de stämmer överens med den yttre
miljön. Summer (1980) uttrycker detta på ett bra sätt:

”How these managers formulate strategies and policies, and how they use
strategy and policy as instruments of influence and power, will to a large
extent determine whether the organiszation enjoys a long and useful life or
whether it disintegrates in a shorter span of time” (Summer, 1980, sid. 3)

För att avsluta genomgången är det viktigt att påpeka att contingency-perspektivet har
fått utstå mycket kritik. Child (1972) menar till exempel att till viss del formas
organisationer och ledarskap av contingency-faktorer men att organisationsstruktur
och ledarskap till lika stor del är format av personliga val i vilket uppfattningar,
värderingar och andra underliggande psykologiska faktorer är av stor vikt. Mycket av
kritiken mot contingencysynsättet bottnar i att den är för deterministisk, rationell och
positivistisk till sin natur. Mycket av denna kritik kommer från psykologi- och
sociologiteoretiker men även teoretiker inom managementfältet (se till exempel
Bourgeois, 1984, Astley & Van de Ven, 1983) är negativa till den positivistiska
hållningen i synsättet. De anser också att synsättet inte på något sätt fångar människors
värderingar och psykologin bakom varför ett företag och dess ledare och medarbetare
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agerar på ett speciellt sätt. Till viss del är vi beredda att ansluta oss till denna linje men
vi anser ändå att för att förstå hur en ledare agerar är det viktigt att hänsyn tas till den
kontextuella miljö inom vilken han verkar och då är contingency faktorer ett av flera
analysverktyg som är användbara. Givetvis måste hänsyn även tas till de interna
förutsättningarna för företaget. Detta ska vi behandla i nästa avsnitt.

6.3 Interna förutsättningar

6.3.1 Vilka situationella faktorer påverkar ledarskapet?
Enligt Yukl (1994) är forskningen om vilka variabler som påverkar ledarskapet och
chefens uppträdande bristfällig men anger ändå några grundtankar om vad som är
viktigt att beakta vid studier av ledarskap. Vi behandlar här; chefsnivå, enhetens
funktion, enhetens storlek, relationer med andra enheter, krissituationer och stadium i
organisationens livscykel.

På vilken chefsnivå i organisationen chefen befinner sig påverkar till stor del chefens
beteendemönster. Framförallt påverkas enligt Yukl (1994) chefens tidshorisont. Chefer
högt upp i hierarkin ser mycket längre in i framtiden än mellanchefer som är mer
koncentrerade på att tolka, införa och implementera nuvarande policys och program.
Högt upp i organisationen är cheferna mer inblandade i strategiska beslut rörande
organisationens mål, generella policys, organisationsstruktur och allokering av
resurser, medan besluten på lägre nivåer handlar om mer praktiska problem och
friheten att fatta besluten är lägre. Detta är direkt kopplat till begränsningar som vi
beskrev i förra kapitlet och vi anser att chefens tidigare prestationer även har att göra
med på vilken chefsnivå han/hon befinner sig. I denna studie undersöker vi som
tidigare nämnts endast ledare på toppnivå. Därmed kommer vi inte att lägga särskilt
stor vikt vid denna variabel.

Vad det gäller enhetens funktion brister forskningen på många plan (Yukl, 1994).
Dessutom har cheferna för enheter ofta flera funktioner. Dessutom har andra faktorer
betydelse som till exempel enhetens storlek och dess relationer med andra enheter,
vilket gör det svårt att urskilja vad som kan härledas till enhetens funktion. Ändå vill
vi påpeka att enhetens funktion bör spela en roll för ledarskapet. Arbetsuppgifter och
de anställdas profiler spelar naturligtvis en roll i förutsättningarna för det ledarskap
som bedrivs. Är det så att företagets verksamhet påverkar ledarskapet eller är det så att
ledarskap är universellt och oberoende av vad företagets verksamhet består av?
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Enhetens storlek spelar som vi nämnt i avsnitt 6.2 en betydande roll vid utövandet av
ledarskap. I 6.2 diskuterade vi storlek utifrån ett organisationsstrukturperspektiv
medan vi i detta stycke diskuterar storlekens betydelse för ledarskapet i mer praktiska
termer. Större enheter har en tendens att vara mer byråkratiskt organiserade, vilket
innebär att chefen måste hantera fler regler och begränsningar, chefen har troligtvis
även mindre detaljkunskap om det arbete som utförs av enheten. Andra svårigheter
som följer med större enheter är att det är svårt att kalla alla medarbetare till möten,
samt att konsultera dem individuellt. Detta löses vanligen med delegering inom
enheten. Andra implikationer som större enheter medför är sämre kontakt med de
anställda vilket får konsekvenser för relationer mellan anställda och chefer samt att
kommunikationen blir lidande då budskap skall föras ut till de anställda. Det finns
även forskning som tyder på att goda prestationer av anställda inte får samma
uppskattning i större organisationsenheter (Yukl, 1994). Problem med anställda
behandlas oftare ”enligt regelboken”, vilket innebär mindre personlig kontakt och
avhjälpning av problemen. De problem som företagen får när de växer tycker vi
illustreras bra i detta stycke. Därför ställer vi oss frågan om hur storleken på dessa
företag har inverkat på ledarskapet, om dessa ledare anser att stark tillväxt är ett hot
eller en nödvändighet för överlevnad. Hur hanterar dessa ledare tillväxtsituationen i
sina företag? En annan intressant aspekt är det faktum att många av de anställda jobbar
som konsulter på andra företag och har liten kontakt med det egna företaget och
ledaren där. Hur hanteras det?

När enheten blir mer beroende av andra enheter ökar behovet av extern koordination.
Är även omvärlden osäker och dynamisk blir det viktigare och svårare att göra de
förändringar i planer och aktiviteter som behövs (Yukl, 1994). Beroendeförhållanden
mellan olika enheter uppkommer när enheterna är organiserade i flöden, eller när en
enhet är ansvarig för att utföra till exempel service åt en annan enhet. Detta innebär att
chefen måste ägna mer tid åt att samla information och upprätthålla relationer med
dessa enheter, vilket i sin tur medför att chefen kan ägna mindre tid åt sina
medarbetares behov. För vår studie är det intressant att veta vilken grad av beroende
de undersökta företagen har till andra företag och hur mycket tid ledaren lägger på att
upprätthålla relationer med andra företag i förhållande till andra uppgifter.

När en grupp befinner sig i en krissituation och/eller är under extrem press att utföra
en svår uppgift, eller om det gäller att överleva i en fientlig omvärld förändras
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förväntningarna på ledaren på ett förutsägbart sätt (Yukl, 1994). Chefen förväntas i
sådana situationer vara mer beslutsam, pådrivande och rådgivande. Medarbetare
förväntar sig att ledaren ska definiera problemet, föreslå en lösning, styra gruppen mot
lösningen och återkomma med information om hur det går. Hur ser IT-företagens
omvärld ut? Är den osäker och komplex? Om den är osäker och komplex skulle alltså
ledarna i dessa företag vara auktoritära och beslutsamma. Detta anser vi vara något
som kan ifrågasättas, men intressant att studera.

Ledarskapssituationen i en organisation förändras i takt med dess livscykel (Hunt et al,
1988). Vid organisationens födelse måste ledningen skapa en vision, en passande
strategi för denna vision samt kommunicera dessa till externa aktörer som kan förse
organisationen med rätt och tillräckliga resurser för att kunna bygga upp
organisationen. I nästa stadium som är tillväxt måste ledaren bibehålla det externa
förtroendet och/genom att dra åt sig resurser, rekrytera nyckelpersoner och motivera
dessa samt bygga effektiva managementsystem (Yukl, 1994, Hunt et al, 1988). Vidare
måste ledaren ta hand om interna organisatoriska problem som resursallokering och
organisationsstruktur, samtidigt som de externa operationerna måste fungera smärtfritt.
I mognadsfasen, när företagets produkter är fullt utvecklade och marknaden
stabiliseras är ledarens primära uppgifter att strukturera arbetet och utveckla processer
för att effektivisera företagets aktiviteter. Företaget kommer vid någon tidpunkt att
möta svåra situationer på sin marknad och då befinna sig i en krissituation. Ledarnas
uppgift blir i detta stadium som vi nämnt ovan att vara auktoritär och beslutsam, men
även att utveckla nya strategier och kommunicera dessa till medarbetarna, förtroendet
för företaget måste återupprättas för att resurser ska kunna attraheras och därmed
möjliggöra ett genomförande av dessa förändringar (Hunt et al, 1988). I vilket stadium
av livscykeln befinner sig de organisationer vi ämnar undersöka? Hur stor inverkan har
livscykeln på ledarskapet?

Dessa teorier är allmänt ställda och väl generella anser vi. Förnuftsmässigt verkar de
högst troliga, men vi anser att det är svårt att isolera enskilda variabler som påverkar
ledarskapet på detta sätt. I enlighet med vårt vetenskapliga förhållningssätt anser vi att
inverkan på ledarskapet är en kombination av en mängd saker, där dessa situationella
faktorer tillsammans med andra faktorer skapar förutsättningarna för ledarskapet. De
anställda som kan ses som en sådan faktor, behandlas i nästa avsnitt.
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6.3.2 De anställda
De anställda påverkar ledarskapets karaktär på flera sätt. Amar (1998) skriver att i
innovativa organisationer med högutbildade människor, vilket vi anser är en passande
benämning på många IT-företag måste ledarskapet anpassas till de anställdas behov
och preferenser. För att titta på anställdas behov har vi sökt oss till litteratur inom
behovspsykologi. Rubenowitz (1994) har gjort en sammanställning av de viktigaste
behovsteorierna. Han anser att människors strävan, vid sidan av medfödda behov, styrs
av förvärvade behov som tillkommit genom inlärning. Enligt Maslows klassiska
behovsteori utvecklas behoven allteftersom individen mognar, när behov ”på lägre
nivå” tillfredsställs framträder nya ”högre” behov.

Rubenowitz (1994) anser vidare att vi numera, i alla fall i västvärlden till stor del har
tillgodosett våra fysiologiska behov och trygghetsbehov. Det är därför naturligt att fler
människor börjar ställa krav på bättre reellt samarbete och meningsfulla arbeten som
medger tillgodoseende av högre behov. Den stigande utbildningsnivån har fört med sig
att större delen av befolkningen i västvärlden har börjat uppleva psykologiska behov.
Den yngre svenska arbetskraften har högre krav på frihet och reellt medinflytande då
det gäller det egna arbetet än tidigare. Grundtanken med detta resonemang är att ju fler
behov som har möjlighet att tillfredsställas, desto mer motiverad är individen och utför
arbetet på ett mer effektivt sätt. Vilka är då behoven mer konkret?

•  Fysisk rörelsefrihet i arbetet medger social kontakt och gemenskap i arbetet.
•  Erkännande och någon form av social status i arbetet, exempelvis genom

deltagande i planering och beslut rörande det egna arbetet. Att kunna påverka hur
arbetet skall utföras, vem man ska arbeta med eller löneformen.

•  Variation och hanterbara utmaningar i arbetet så att han upplever att anlag och
förutsättningar får komma till sin rätt.

•  Att kunna utvecklas i arbetet, att bli stimulerad och få möjligheter att lära och gå
vidare.

Samtidigt visar undersökningar att lönen som har varit den motivationsfaktor som
framförallt använts genom 1900-talet, idag har en mycket liten inverkan på
motivationen och arbetstillfredsställelsen jämfört med vad man får ut av själva arbetet.
Detta anser Rubenowitz (1994) kan återföras på att de grundläggande fysiologiska
behoven redan är tillfredsställda och därför har upphört att verka som motiverande.
Bara om de upplevs som otillfredsställda kommer de igen på ett påtagligt sätt i
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individens medvetande. Vad innebär då detta för ledarskapet? Kan en ledare påverka
alla de konkreta behov som beskrevs ovan och bör personen försöka nå dessa mål?

Amar (1998) som studerat ledarskapet i kunskapsföretag, det vill säga rena
forskningsföretag eller forskningsavdelningar, anser att inom dessa organisationer
behöver medlemmarna inte någon identifierbar, formell ledare. Ledarskapet i dessa
organisationer är ofta vilande – det skall alltid vara där, men det skall inte synas. Det
skall snabbt kunna stiga till ytan när ett problem behöver lösas, för att sedan sjunka
tillbaka när normaliteten återinträder. För att medlemmarna i en innovativ organisation
skall kunna utnyttja sin kreativitet till det yttersta är det viktigt att uppmuntra en form
av kollektivt ledarskap, de anställda bör inte förväntas ge sin fulla lojalitet till någon
individ eller grupp. Sådant beteende leder till kortsiktiga resultat vilket är förödande
för innovation (ibid).

Bennis (1999) anser att dagens nya organisationer som följer på ”den dynamiska
duon”, globalisering och skenande utveckling av teknologin kräver en annan form av
ledarskap. Det kräver allianser mellan ledarna och de ledda. De nya
organisationsformerna som uppstår, som federationer, nätverk, tvärfunktionella team,
klaner, moduler och matriser, allt utom det obsoleta top-down-ledarskapet, gör att
ledaren inte längre ska ha den högsta rösten utan det mest känsliga örat. Ledaren ska
enligt Bennis (ibid) fungera som en kurator, som genom trovärdighet genererar mening
till uppgiften och skapar allianser med de anställda. Huvudpoängen i detta resonemang
är att varken ledaren eller medarbetarna skulle vara någonting utan varandra. Detta
säger lite om att synen på ledarskap förändras i och med att de anställdas behov
förändras.

För att kunna förstå en ledare och ledarskapet i en organisation är det viktigt att förstå
vilken roll eller funktion som ledaren fyller. I nästa kapitel går vi därför igenom de
olika roller och funktioner som ledaren enligt teorin fyller i en organisation. Kapitlet
börjar med en genomgång av Mintzbergs (1990) forskning som vi anser vara relevant
för att förstå ledarens roll i en organisation. Senare i kapitlet går vi igenom mer
modern teoribildning som har sin bas i populärlitteratur och som behandlar ledarens
roll i kunskapssamhället eller lärsamhället. Makt- och auktoritetsaspekten samt Meta-,
macro- och microperspektivet behandlas och rör till stor del ledarens påverkan på
organisationen. Kapitlet avslutas med en genomgång av de krav, val och
begränsningar som en ledare ställs inför.
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Frågor som har uppkommit i detta kapitel och som kommer ligga till grund för
analysen är:
•  Vilka contingencyfaktorer har inverkan på ledarskapet i IT-företag?
•  Vilka situationella faktorer har inverkan på ledarskapet i dessa företag och hur

inverkar de?
•  Hur påverkar de anställdas profiler ledarskapet i dessa företag?
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7. Ledarens olika roller och funktioner
I detta kapitel diskuterar vi chefens olika roller och funktioner för att reda ut vad en
chef bör göra enligt litteraturen på området. Kapitlet inleds med en beskrivning av
Mintzbergs (1990) teori som grundas på den formella auktoriteten som erhålls i och
med en utnämnig till chef. Vi diskuterar sedan ett par modernare syner på ledarens
uppgifter för att fortsätta med att diskutera makt och auktoritet samt meta-, macro-
och micro-perspektivet. Kapitlet avslutas med ett resonemang om de krav,
begränsningar och val som påverkar ledarskapet.

7.1 Den formella auktoriteten ger upphov till olika roller
Mintzberg (1990) som modifierat sin artikel från 1973, anser att chefen spelar ett antal
roller i sitt utövande av chefskap. Formell auktoritet och status som erhålls i och med
utnämnandet till chef, gör det möjligt för chefen att spela tre interpersonella roller:

figurehead – ceremoniella plikter inom och utom organisationen
leader – motivera och uppmuntra personalen samt försöka få medarbetarnas
personliga mål att sammanfalla med organisationens
liaison – upprätta kontakter utanför den vertikala beslutskedjan i vilken chefen ingår.

Figur 7.1.1 Chefens olika roller. Källa: Mintzberg, 1990, egen bearbetning.
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Chefsarbete kan även delas in i tre huvudsakliga rollgrupper som är förknippade med
de respektive arbetsuppgifter hon/han utför. Dessa roller är den interpersonella rollen,
informationsrollen och beslutsrollen. Alla dessa roller ger i sin tur upphov till
informationsspridande roller. Den förstnämnda kan jämföras med arbetsuppgifter som
är riktade till medarbetarna. I och med de interpersonella rollerna inhämtar chefen en
mängd information som sedan måste vidarebefordras inåt och utåt i organisationen.
Den andra rollen, informationsrollen omfattar i huvudsak arbete som är utåtriktat, till
exempel kan det vara att representera företaget. De båda förstnämnda rollerna innebär
att chefen blir till en sorts nervcentrum där information från organisationens nätverk
samlas och sammanställs. De föregående rollgrupperna ger upphov till den tredje,
beslutsfattande, rollgruppen. Information är ju inte målet med chefens arbete. Chefen
spelar en stor roll för gruppens beslutsfattande, dels för att han/hon har den formella
auktoriteten, dels för att chefen ofta har tillgång till mest information på avdelningen.

De olika rollerna kan sedan delas in i undergrupper varför vi väljer att ge en djupare
beskrivning av de olika rollerna. Tillsammans skapar de en övergripande roll – chefen.
(Mintzberg, 1990)

7.1.1 De interpersonella rollerna
Chefen fungerar på grund av den formella auktoritet han/hon besitter som en symbol
för sina medarbetare, vilket gör att chefen i alla lägen bör sträva efter att agera som en
förebild för sina medarbetare. Den rollen är den första interpersonella underrollen. Den
andra rollen är den som ledare eftersom ledarskap i stor utsträckning handlar om att
hantera relationer mellan sig och medarbetarna (ibid). Enligt Mintzberg så är chefens
främsta uppgift i rollen som ledare att se till att de organisatoriska aktörernas
individuella mål stämmer överensstämmer med organisationens övergripande roll. Det
sätt som ledarskapet utövas på, avgör hur stor makt ledaren har i förhållande till
medarbetarna (ibid). En annan viktig uppgift som chefen har är att motivera
medarbetarna och träna dem så att de klarar de mål som ställs på dem. Den sista
underollen är att fungera som en slags förbindelselänk mellan aktörer utanför
organisationen och själva organisationen. Exempel på sådana aktörer kan vara kunder,
konkurrenter och leverantörer.

7.1.2 Informationsrollerna
Dessa roller handlar till stor del om mottagning och vidarebefordring av information.
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Ifråga om mottagning av information måste chefen ”scanna” omgivningen och den
egna organisationen på viktig information. Informationsinsamlingen möjliggör att
chefen kan bedöma hur väl organisationen fungerar i sin omgivning och hur väl den
fungerar internt. Den information som chefen samlar in utgör en viktig grund för
beslut som måste fattas (ibid). Chefen ikläder sig också rollen som spridare av den
information hon/han har samlat in. Genom att sprida informationen i organisationen
görs delegering av beslut möjligt. Chefen har också en viktig funktion som talesman
där viktig information om den egna enheten vidarebefordras till externa aktörer.

7.1.3 Beslutsrollerna
Den första beslutsrollen är att fungera som entreprenör. Detta innebär att chefen som
initierar och utformar de medvetna förändringar som lösningen av ett problem skall
åstadkomma. Det entreprenöriella arbetet har sin grund i chefens roll som monitor.
Chefen ägnar en stor del av sin tid att söka efter hot och möjligheter i omgivningen
och olika situationer som kan skapa problem (Mintzberg, 1990).

Nästa beslutsroll som chefen har är rollen som störningshanterare. De störningar som
åsyftas är av tre olika slag; konflikter mellan medarbetare på grund av personliga
orsaker eller konkurrens om resurser, organisationens utsatta läge i förhållande till en
annan organisation, resursförluster eller hot om sådana. Om dessa störningar ej kan
undanröjas finns risk att kvaliteten i de beslut som fattas minskar (ibid).

Den tredje rollen som chefen har är den som resursfördelare eftersom det inom
organisationer ständigt pågår en kamp om resurstilldelning. Resursfördelningsrollen
omfattar tre olika delar; utformningen av det egna tidsschemat, arbetsplanering och
auktorisation av aktiviteter (ibid). Den sista av beslutsfattande rollerna är chefens roll
som förhandlare. Chefen förhandlar både med överordnande och underordnande inom
organisationen (ibid).

Detta är Mintzbergs syn på de olika rollerna, de är allmänt hållna och vi anser att de
har stor giltighet inom de flesta företag om än i olika utsträckning.

Även om Mintzbergs teorier fortfarande har stor giltighet vill vi även försöka återge en
mer samtida eller framtida syn på ledarskap/chefskap och de olika rollerna för att få en
mer nyanserad bild av ledarens roller/uppgifter. De olika rollerna nedan är hämtade ur
populärvetenskaplig managementlitteratur och har därför en något annorlunda karaktär
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både i språk och presentation. Det finns emellertid klara samband mellan Mintzbergs
teori och de nedanstående teorierna.

7.2 En modernare syn på ledarskapets roller och funktioner
Även Rohlin et al (1994) har valt att dela in ledarskapet i tre olika roller som dock
skiljer sig något från Mintzbergs. Den första är strategrollen och de två andra är
chefsrollen respektive ledarrollen. Rohlin et al betonar dock att uppdelningen i dessa
tre olika roller är gjord enbart av analytiska skäl. Personer på ledande befattningar i
företag kan ha alla roller samtidigt. Andra författare som använder sig av samma
indelning är Gille & Rudebeck (1997). Vi väljer här att återge både Gille & Rudebeck
(1997) och Rohlin et al (1994) då de dels har samma uppdelning av de framtida
ledarskapsrollerna men också samma grundläggande syn. Följande stycken baseras på
Gille & Rudebeck och Rohlin et al om ej annat anges.

Strategrollen innebär att ett bra samspel måste skapas mellan de resurser som företaget
besitter och den miljö det verkar i. Det gäller att skapa nätverk både inom företaget
och med marknaden för att utnyttja resurser på bästa sätt. Resurser avser här pengar,
men framförallt kunskap och kompetens. ”Strategen” skall också få organisationens
värderingar att fungera tillsammans med det syfte som verksamheten har. För att
lyckas med detta är det viktigt att strategen har omvärldskunskap, vilket innebär att
han/hon är medveten om tendenser och framtidsbilder och utifrån detta kan skapa en
”väg” för företaget. Förutom omvärldsförståelse, måste dock strategen även ha en
förståelse för den egna verksamheten. Denna förståelse byggs endast upp genom att
konkret arbeta i organisationen. På detta sätt erhåller strategen den viktiga
helhetssynen. Kopplingar kan här dras till Mintzbergs interpersonella roller och
informationsroller. Även om inte Mintzberg (1990) explicit nämner ordet strategi är
det vad allt bottnar i.

I chefsrollen betonas struktur. Det är farligt att eliminera alla strukturer inom företaget
för att uppmuntra kreativitet. Ett ramverk och vissa gränser behövs för att den
grundläggande och fortlöpande verksamheten ska fungera. Exempel på sådana
strukturer är; datanätverk, lönesystem och framförallt vetskapen om vem som
bestämmer vad när beslut ska fattas. Detta kan sammanfattas med att företaget behöver
en väl fungerande infrastruktur. Om den infrastrukturen inte existerar använder
medarbetarna onödigt mycket tid till administrativa sysslor. Två andra viktiga aspekter
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som betonas i chefrollen är att se till att företaget följer de lagar och regelverk som
existerar och att företaget får tillgång till de resurser som de är i behov av, både
materiella och immateriella.

Ledarrollen handlar främst om att leda individer och den kompetens som de besitter
eftersom denna är den viktigaste resursen för att lösa ett företags uppgifter, detta gäller
i synnerhet i ett kunskapsföretag. I ledarrollen gäller det därför att vara det stöd som
krävs för att motivera, utveckla och förnya medarbetarnas kompetens inför framtidens
uppgifter. Det är också ledarens roll att matcha individernas kompetensprofiler för att
skapa team där olika kompetenser tas till vara. Dessa individer kan vara olika hårt
knutna till företaget. Sammansättningen av teamen måste formas med utgångspunkt i
det aktuella problemet som skall lösas. Gille & Rudebeck (1997) menar att den
viktigaste uppgiften i ledarrollen är att skapa en gemensam attityd till
problemlösningen. Något som också betonas i ledarrollen är vikten av att skapa
föränderlighet för att det ska vara möjligt att hitta nya infallsvinklar till
problemlösningen. Förändring skapar oordning vilket kan ses som kontrast mot
individens behov av logik, ordning och trygghet. Det ankommer därför på ledaren eller
ledarrollen att ansvara för att förändringar sker och att nya mönster skapas men att det
fortfarande finns ett uns av logik och ordning mitt i all denna föränderlighet. I denna
studie ska vi försöka reda ut vilka uppgifter och roller som är mest framträdande hos
ledare för IT-företag. Kan man se något mönster i vilka uppgifter dessa ledare betonar
och anser vara viktigare än andra att lösa? Vilka problem och svårigheter brottas
ledare för IT-företag med i första hand, vilka prioriterar de? Detta anser vi vara en
viktig del av ledarskapet och nödvändigt för att kunna beskriva ledarskapet i dessa
företag.

Gemensamt för dessa teorier är att de endast beskriver vad ledaren ska göra, inte hur
det ska gå till rent praktiskt. Vilka verktyg har en ledare till sitt förfogande?
Rubenowitz (1994) som vi refererar till i de kommande avsnitten gör en allmän
genomgång av möjliga sätt att påverka medarbetare i rätt riktning genom auktoritet
och makt i ledarskapet.

7.3 Makt och auktoritet i ledarskapet
Ledarskap handlar alltså delvis om förmågan att få en individ eller grupp att göra
något och att styra deras insatser och engagemang mot vissa mål med icke tvingande
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medel. Denna förmåga brukar benämnas auktoritet eller makt, vilket vi anser vara en
viktig del av ledarrollen . Det finns fem olika grunder för att utöva auktoritet. De flesta
ledare använder sig av två eller flera av dessa samtidigt, men tenderar att lägga
tyngdpunkten på en av dem (Rubenowitz, 1994).

•  Belöning. Möjligheten för en person att påverka olika former av belöningar till
individer som utför goda prestationer kan föra organisationen i önskad riktning.
Denna auktoritetskälla får ofta de underställda att följa ledaren i hög grad, men det
har visat sig att sambandet med effektiviteten i organisationen är varierande och att
effekterna av belöningar är kortsiktiga.

•  Bestraffning. Möjlighet att påverka bestraffningar av olika slag för lågpresterande
arbetare. De ledare som baserat sin auktoritet på bestraffningar tenderar likt de
föregående att få de underställda med sig, men inte sällan leder detta till
motaktioner från de drabbade, som maskning, etc.

•  Legitimitet. Befogenhet enligt lagar, avtal, val eller dylikt. Denna form är den som
har tydligast samband med lydnad av de underordnade. Däremot finns det inget
som stödjer att effektiviteten i organisationen skulle vara framträdande med
tyngdpunkt på denna grund.

•  Expertkunnande. Det inflytande man utövar i kraft av speciell kunnighet eller
skicklighet inom arbetsområdet. Ledaren får auktoritet genom att dennes kunnande
upplevs som positiv hjälp eller resurs, som främjar de anställdas utveckling och
utbildning. De ledare som baserar sitt ledande på denna grund kan ofta uppvisa
såväl hög grad av lydnad som effektivitet i organisationen.

•  Positiv förebild. Förmåga att inge engagemang och förtroende, ha egenskaper som
beundras, uppskattas och anses önskvärda. Auktoriteten grundar sig på de
underställdas benägenhet att identifiera sig med ledaren. Även dessa ledare
uppvisar både hög grad av lydnad och organisationell effektivitet.

De tre första brukar betraktas som formella auktoritetsgrunder eftersom de grundar sig
på formella administrativa aspekter av ledarrollen. De två sista kallas informella på
grund av att de baseras på ledarens personliga egenskaper (se till exempel Yukl, 1994).
Rubenowitz (1994) påpekar att de informella auktoritetsgrunderna genererar betydligt
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mer genomslagskraft i olika avseenden än de formella.

Mycket av tankegångarna om auktoritet ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv
började med Weber (1947) som kopplade auktoritet till legitimitet. Människor lyder
frivilligt auktoritet om de tror att den är legitim och kommer att upphöra att lyda den
om de märker att auktoriteten har förlorat sin legitimitet. Weber (1947) skiljer mellan
tre former av auktoritet, vilka kan liknas med de fem auktoritetsgrunder som
Rubenowitz (1994) nämnde tidigare. Den första formen av auktoritet som Weber
nämner är traditionell, vilket innebär att vi lyder en speciell praxis eller en
befattningshavare, för det gjorde våra förfäder. Den andra formen är laglig/rationell,
vilket innebär att vi lyder personer som har vissa befattningar som till exempel chefen
därför att vi tror att han har rätten att fatta beslut. En rätt som är baserad på
förutsättningen att systemet fungerar bättre än om vi själva fattar beslut. Denna form
kan liknas vid Rubenowitz tredje punkt som handlar om legitimitet. Den sista form av
auktoritet som Weber (1947) nämner kan liknas vid Rubenowitz (1994) femte punkt
(positiv förebild) och är karismatisk auktoritet, vilket innebär att vi följer en person på
grund av en ovanlig och utomordenlig hängivenhet hos en grupp anhängare för
okränkbarheten eller den heroiska kraften eller mönstergillheten hos denne individ och
den ordning som åstadkoms av honom (Weber, 1947). Begreppen legitimitet och
frivillig åtlydnad antyder således att det finns mycket starka band mellan auktoritet och
ledarskap.

Som framgår ovan är auktoritet en viktig del av ledarskapet. För att knyta dessa teorier
till vår studie frågar vi oss vad ledare för IT-företag i allmänhet bygger sin auktoritet
på. Är ledarskapet i dessa företag till större grad formellt, eller informellt? Hur får de
med sig de anställda på sina idéer? Är det viktigt att ha kompetens om den verksamhet
som medarbetarna bedriver eller är det en aspekt som inte är av vikt? Kan avsaknad av
branschspecifik kompetens vägas upp av andra faktorer eller är kompetens en
grundförutsättning för legitimitet hos ledaren?

7.4 Meta-, macro- och microledarskap
Nicholls (1987) anser att det finns två grundläggande och olika perspektiv på
ledarskap. Från det första perspektivet ses ledarskap som en påverkansprocess riktad
mot individer, detta perspektiv inkluderar inte användande av makt eller auktoritet,
individerna följer självmant ledaren för att ledarens mål sammanfaller med
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individernas. Från det andra perspektivet ses ledarskap som ett stimuli som driver
organisationen mot framgång. Tyngdpunkten i detta andra synsätt ligger på handling
och uträttande, utan restriktioner av varken makt eller auktoritet. Detta leder vidare till
Nicholls (1987) tre typer av ledarskap; meta, macro och micro.

Meta-ledarskap innefattas i det första perspektivet och innebär att ledaren genom
visionärt ledarskap kopplar individerna till deras omvärld och ”skapar en psykologisk
grund för gemensamt handlande” (sid 18, ibid). Till detta kan man koppla teorier om
visionärt ledarskap som hjälper de anställda att dra åt samma håll, mot ett gemensamt
mål (Andersen, 1987). Även karismatiskt ledarskap kan kopplas till denna typ av
ledarskap. Conger (1989) beskriver karismatiska ledare som fulla av energi,
förändringsagenter som utstrålar en kraft vilket gör att människor gärna följer dem.

Macro-ledarskap som grundar sig på det andra perspektivet, innebär att ledaren genom
sitt medlemskap i en organisation utövar påverkan på individerna i organisationen.
Detta inkluderar att välja strategiska vägar, bygga en kultur, skapa mening och skapa
en effektiv organisation. Nicholls (1987) talar om att skapa ”purposeful organisations”,
det vill säga skapa mening hos de anställda, så att alla kan bidra till organisationen
fullt ut. Exempel på andra författare som behandlar detta är bland andra Smirchich &
Morgan (1982) vilkas artikel har resulterat i diskussioner om ”management of
meaning”. Detta koncept innebär att chefen styr innebörder och symboler för att skapa
mening och därmed motivation hos medarbetarna (se även Gioia, 1986). Alvesson &
Björkman (1992) diskuterar kulturperspektivet på ledarskap, vilket innebär ett synsätt
som går åt två håll i organisationerna. Ledarna formar kulturen i organisationen
samtidigt som kulturen formar dess ledare. De anser dock att det är fullt möjligt och
viktigt att skapa en kultur som medarbetarna kan identifiera sig med för att skapa en
effektiv organisation.

Micro-ledarskapet befinner sig också i det andra perspektivet och handlar om att leda
individen i uträttandet av en speciell uppgift eller jobb. Denna typ av ledare skapar en
”effektiv arbetsmiljö”, vilket innebär en bra stämning på jobbet.

Alla dessa ledarskap kan kopplas till ledarrollen i avsnitt 7.2. Det handlar om att få
medarbetarna att dra åt samma håll, vilket kan eller ska göras med ovanstående medel.
Dessa medel anser vi vara universella och fungerar i de flesta företag. Vad vi frågar
oss efter detta stycke är vilket perspektiv de ledare vi intervjuat ansluter sig till. Anser
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de att ledarskapet ska grundas på formell makt eller på ett meta-perspektiv? Detta är en
fråga som anknyter till föregående stycke, men på ett annat sätt diskuterar vi här mer
explicit om dessa ledare anser att det är nödvändigt att låta sitt ledarskap genomsyra
hela företaget, med kulturskapande, symboler och struktur.

En annan sak som påverkar ledarskapet är vilka förväntningar och krav ledaren har på
sig från olika håll. Vad förväntar sig företagets intressenter att ledaren skall utföra?
Detta behandlar vi i nästa avsnitt.

7.5 Krav, begränsningar och val som ledaren ställs inför
Chefer har i sitt utövande av ledarskap en mängd behov att tillfredsställa, unika för
varje position en ledare har. En rad personer har bedrivit forskning inom detta område
och har kommit fram till att dessa behov har tre komponenter; krav, begränsningar och
val (Yukl, 1994).

Krav är vad den som innehar jobbet måste göra eller hur personen måste uppföra sig
för att inte riskera att mista positionen. Detta innebär att dessa krav är detsamma som
förväntningar från människor som har tillräcklig makt för att kunna uppnå
tillmötesgående av deras förväntningar, dessa personer kan vara ägare och styrelse för
förtaget, långivare, anställda har också makt i detta avseende. Dessa krav består både
av praktiska arbetsuppgifter som budgetarbete, auktorisering av utgifter etc, och andra
krav som förfarandesätt och processer som chefen måste känna till.

Begränsningar innebär karaktäristika hos organisationen och dess externa omvärld
som begränsar en chefs handlingsutrymme. Inom organisationen finns begränsningar i
och med framförallt företagets resurser, utrustning, medarbetare med mera. Utanför
organisationen finns byråkratiska regler och lagar om bland annat anställning, miljö
och säkerhet. Enhetens placering och marknadens preferenser är andra exempel på
begränsningar av chefens handlingsutrymme och möjlighet att påverka och influera sin
omgivning.

Val är aktiviteter som chefer kan göra men som inte krävs av dem. Dessa val
inkluderar framförallt chefens möjligheter att välja vad som ska göras och hur det ska
utföras. Dessa val kan styras eller begränsas av intressenterna till företaget. Krav och
begränsningar reducerar valmöjligheterna på kort sikt, men på lång sikt kan chefen
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förändra kraven och kringgå eller minska betydelsen av begränsningarna. Exempel på
val en chef kan göra är vilka mål enheten ska ha, vilka aspekter av arbetet som ska
betonas, hur mycket ansvar som ska delegeras och till vem det ska delegeras med
mera.

Teoribildningen i detta kapitel anser vi vara viktig för förståelsen av ledarens roller i
ett företag. Detta är dock en mer praktisk syn på ledarskap. I nästa kapitel avser vi
diskutera moderna synsätt och förhållningssätt till ledarskapet.

Frågor som har uppkommit i detta kapitel och som kommer ligga till grund för
analysen är:
•  Vilka roller och uppgifter har ledarna i de undersökta företagen?
•  Vilka medel använder de för att få de anställda med sig?
•  Vilka krav, begränsningar och val ställs de intervjuade ledarna inför?
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8. Aktuella ledarskapsteorier
I detta kapitel diskuteras moderna ledarskapsteorier och ledarskapsstilar i korthet.
Detta för att öka förståelsen för att ledarskapet är i omvälvning samt för att öka
begreppsmedvetenheten på området. Vi hoppas att vi här kan ge en bild av de
strömningar som är aktuella i dagens ledarskapslitteratur. Kapitlet avslutas med en
summering av de frågor som kommer att beaktas för att beskriva ledarskapet i de
studerade IT-företagen.

8.1 Inledning
Efter en genomgång av valda delar av den ledarskapslitteratur som finns tillgänglig
anser vi att det råder relativt stor oenighet mellan författare om hur ledarskap ska
bedrivas i framtiden.

Många författare hävdar att vi är inne i en brytningsperiod, kanske till och med ett
epokskifte (Skärvad & Krona, 1994, Bolman & Deal, 1995, Sveiby, 1990, med flera).
Informationen flödar snabbare än någonsin genom vårt samhälle, samtidigt som den
ökar massivt i omfattning. Avhierarkisering, gränsupplösning av företag och
accelererad förändringstakt inom allt fler områden är bara några exempel som
illustrerar att det blir allt svårare att känna igen sig i den nya situationen (Skärvad &
Krona, 1994).

De flesta människor är idag uppvuxna i mer eller mindre auktoritära system, där vi
redan som barn lär oss att lyda föräldrar, lärare och chefer som har makt i den situation
man befinner sig i. Den snabba förändringstakten fordrar lika snabb inlärning av det
nya och helst även det där bortom det nya för såväl anställda som organisationer. Då
måste varje individ vara engagerad i inhämtandet av den nya kunskapen, inte bara
ledaren. Organisationer tvingas att vara mer flexibla, lösa uppgifter snabbare och på ett
unikt sätt för varje gång. Det fordrar även en annan samverkan mellan anställda, en
annan organisation. Många författare anser att organisationen skall fungera som ett lag
(Skärvad & Krona, 1994, Bennis, 1999), ett team, och vad är det rätta ledarskapet för
ett lag om inte coachen eller tränaren?



LLEEDDAARRSSKKAAPP  II  IITT--FFÖÖRREETTAAGG
OO..  BBAARRKKSSTTEEDDTT  &&  MM..  BBOORRGGMMAANN

65

8.1.1 Coachning
På senare tid har tränaren dykt upp som ledarmodell i näringslivet, med förebild från
tränarna i lagsporterna. Tränaren är en ledare som sätter ramarna och lägger upp
strategin samt tar ut laget. Tränaren sitter sedan bredvid planen och följer spelet,
kontrollerar att strategierna efterlevs, samt observerar motståndarlagets taktik (Sveiby,
1990). Med rättvisa, respekt och godhet som etisk bas skickar coachen ut positiva
signaler. Uppmuntran i olika former, men även korrigeringar måste vara naturliga.
Ledaren måste hela tiden stimulera medarbetarna att gå vidare, den som är nöjd med
att gå till final blir aldrig någon vinnare. Ledaren ska instinktivt känna att det är
teamets integrerade ansträngningar som ger resultat. Det är teamet som skall besluta
och ha kontroll över situationen. Coachen skall bygga upp engagemang och
självförtroende hos laget och samtidigt se till att den kompetens och skicklighet som
behövs för att lösa uppgiften finns inom laget (Skärvad & Krona, 1994).

8.1.2 Lärande ledarskap
I och med de allt snabbare informationsflödena blir information gammal fortare, och
gammal information och kunskap saknar värde (Sveiby, 1990). Kunskap måste hela
tiden fyllas på för att konkurrenskraften skall kunna bibehållas. Detta gäller alla, såväl
organisationer som medarbetare och ledare (Skärvad & Krona, 1994). Rohlin et al
(1994) anser att ledarskapets betydelse i lärandet visserligen är viktig men målet med
ledarskapet i detta fall bör vara att skapa en miljö för inlärning med hjälp av ett
stödjande ledarskap. Detta innebär att det är viktigare att lyfta fram medarbetaren och
på så sätt få honom/henne att växa i situationen än att ha specialinriktade
ledarskapsstrategier för lärande. Ledaren utmanar medarbetarens kompetens med nya
uppgifter och ska sedan stödja individen genom en generös och respektfull behandling.
Även ledaren måste genomgå en inlärningsprocess för att kunna följa med i
utvecklingen. Rohlin et al (ibid) menar att ledaren måste lära sig av sina handlingar
och hela tiden se tillbaka och reflektera över situationer. Något som också poängteras
är att det är viktigt för ledaren att ha ett utbyte med andra ledare för att i dessa personer
söka stöd och råd.

Mayo & Lank (1995) beskriver till skillnad från Rohlin et al (1994) mer direkt
ledarskapet. De anser att ledarskapet i en lärande organisation kräver mer än tidigare
former av ledarskap. Förutom planering och organisation krävs det nya verktyg för att
leda i en framtida organisation. Ledarskapet måste inspirera individer så att de törs ta
steget ut i det okända för att lära nytt och lära om så att organisationen gagnas av detta.
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Ledarskapet måste skapa visioner för organisationen och dess individer. Med det
menas skissa - inte definiera – en mental bild av vad organisationen/företaget vill
skapa. Visionen skall föras ut till organisationens alla individer där visionen skall
skapa en riktning för inlärningen. Det är dock viktigt att poängtera att i motsats till
exempel det karismatiska ledarskapet så är det inte ledningens uppgift att formulera
visionen utan för att visionen ska fungera måste den bygga på ett gemensamt tänkande
för att skapa engagemang och förståelse. Det ankommer dock på ledarskapet att sätta
igång processen som innebär att en vision skapas.

Både Rohlin et al (1994) och Mayo & Lank (1994) anser att ledarskapet måste
innefatta att ta beräknande risker genom att till exempel utmana individer till svåra
uppgifter för att de på så sätt ska utvecklas. Oavsett om riskerna leder till ett
misslyckande eller till en framgång är det troligt att det leder till en inlärning som
organisationen kan ha nytta av i framtiden. De anser också att det är viktigt för ledaren
att vara en god förebild när det gäller inlärningen. Det går inte att skapa en bra
inlärningsmiljö och incitament för lärande om ledaren inte själv lär. De hävdar också
att lärande högt upp i organisationer är begränsat idag och att personer i ledande
ställning saknar ett aktivt utvecklingsstöd. Ofta försvåras också situationen av
konkurrens mellan chefer så att delning av värdefull kunskap vad gäller ledarskap
knappast förekommer.

8.1.3 Transformativt ledarskap
Transformativt ledarskap innebär att ledaren breddar och upplyfter intresset hos
medarbetarna genom att generera medvetenhet och acceptans av mål och riktning hos
gruppen. Detta uppnås genom att ledaren är karismatisk, genom att ledaren stimulerar
medarbetarna intellektuellt, och genom att ledaren tar hänsyn till individuella åsikter
(Bass, 1990). Att vara karismatisk är centralt för att lyckas som transformativ ledare.
Karisma definieras som en process där ledaren influerar medarbetare genom att röra
upp starka känslor och få dem att identifiera sig själva med ledaren (Yukl, 1994) se
även avsnitt 5.4. Intellektuell stimulans innebär att ledaren utökar medarbetarnas
medvetande om problem och genom att få dem att se problemen ur en annan
synvinkel. Hänsyn till medarbetarnas individuella åsikter innebär att ledaren tar
hänsyn till olikheter mellan de anställda och agerar som mentor åt de som behöver
hjälp för att utvecklas (Bass, 1990). Bass anser att dessa tre element finns i olika grad
hos varje stor ledare. Ledare kan vara mycket tuffa och ”peka med hela handen”, men
ändå lyckas på grund av att de har mycket av ett av de tre elementen. Ett exempel han
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nämner är Ross Perot, grundare av konsultfirman EDS, som styrs med ”kvasi-militära”
medel. Perot deltog själv i en räddningsaktion där två av hans anställda hölls som
gisslan i Iran. Detta visar på stort personligt engagemang i de anställdas välbefinnande,
vilket är ett transformativt element (Bass, 1990).

8.1.4 Visionärt ledarskap
Det visionära ledarskapet kretsar kring visionen. Det handlar om att upprätta visionen
och fylla den med innehåll samt att kommunicera och implementera den så att
visionen ligger som grund för de anställdas handlingar. Westley & Mintzberg (1989)
definierar det visionära ledarskapet som en process där tre tydliga steg kan urskiljas, se
figur 8.1.1 nedan. Enligt Westley och Mintzberg (ibid) är det utmärkande draget för
visionärt ledarskap att försöka förmå andra att ”se” visionen genom ord och handling.
Genom detta kan andra personer komma till insikt och sluta upp kring ledarens vision
och förverkliga den. Bennis (1990) menar dock att det inte räcker för ledaren att ha
långsiktiga visioner utan det gäller att kunna kommunicera detta genom
organisationen. Således handlar det visionära ledarskapet mycket om kommunikation.
För ett effektivt ledarskap krävs därför en förmåga att skapa en vision, men också
förmågan att kommunicera den. En ledare med goda visioner men som saknar
förmågan att kommunicera den kommer att få problem med att skapa engagerade
medarbetare, vilket är själva huvudsyftet med det visionära ledarskapet. Samtidigt får
välfungerande organisationer som har engagerade medlemmar svårt att utföra
maximala prestationer om tydliga mål och visioner saknas (Carlzon, 1985).

Figur 8.1.1 Den visionära ledarskapsprocessen, Westley & Mintzberg, 1989), egen bearbetning

Att förmedla en vision gör ledaren dock inte bara internt. Minst lika viktigt i en
dynamisk och snabbt föränderlig bransch är att kunna göra det externt, vilket också
synliggörs inom IT-branschen där det finns ett antal ledare som är oerhört duktiga på
att förmedla visionen externt.

Vision (idea) Communication
(word)

Empowerment
(action)
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8.2 Vad innebär då alla dessa synsätt?
Under teoriinsamlingen tycker vi oss ha märkt att ledarskap mer måste vara ett
förhållningssätt än en teknik eller metod. Vi anser att oavsett ledarskapsstil så bottnar
ledarskapet i vilket förhållningssätt ledaren har. Vad hon/han har för samhällssyn,
människosyn, verksamhetssyn, utvecklingssyn och lärsyn. Samhällssynen avser den
roll som företaget har i samhället. Det verkar ha blivit viktigare med faktorer som etik
och moral, miljö och samhällsansvar. Människosynen bottnar i hur ledaren ser på sig
själv och hur han/hon ser på andra i sin tillvaro. Respekt och inlevelseförmåga, men
även social kompetens kan placeras under människosynen. Verksamhetssynen handlar
om insyn i den egna verksamheten och en förmåga att kunna se såväl helheten som de
olika delarna i verksamheten. För detta krävs en förmåga till omvärldsanalys och att
med hjälp av omvärldsanalysen finna mål och mening med verksamheten för
medarbetarna. Utvecklingssynen handlar, tycker vi, till stor del om vilket
förhållningssätt ledaren har till osäkerhet, stabilitet och komplexitet. I en osäker miljö
gäller det således för ledaren att balansera trygghet och utmaningar att genom
delaktighet skapa förståelse bland organisationens individer. När det gäller lärsynen
gäller det för ledaren att vara ett föredöme och vara en ledare som ställer frågor istället
för att alltid ge svar. Något som speciellt går igenom i alla synsätt är att ledaren alltid
ska vara ett föredöme och leva som han/hon lär.

Tankar och reflektioner som också uppkommer vid de olika ledarskapsstilarna och
ledarskapet, är vilket som är syftet med dem. Misstanken om att det hela bottnar i ett
rent ekonomiskt synsätt uppkommer ofta. Att ha en mer humanistisk syn i takt med
samhällets utveckling kan ha blivit kapitalistens nya verktyg i jakten på mer pengar.
Motsatsen, det vill säga ledaren som drivs av idealistiska orsaker är förmodligen
mycket sällsynt. Ett rimligt antagande är dock att verkligheten ligger någonstans
mittemellan dessa ytterligheter. Det ska också tilläggas att ömsesidiga
beroendeförhållandet mellan företag och dess anställda har utvecklats, detta borde i
synnerhet gälla kunskapsföretag (IT-företag). Utan de anställdas kunskap är bara dessa
företag ett skal och en samling datorer. I och med att de anställda i dessa företag blir
allt svårare att ersätta blir dessa företag mer beroende av dem.

En sista tanke som uppkommer när de olika ledarskapsstilarna beskrivs är att bilden av
den framtida ledaren ter sig något bisarr. Personen ifråga har inte alltid den högsta
kunskapsnivån utan allt oftare än lägre kunskapsnivå än sina medarbetare. Ledaren har
heller ingen klar uppfattning om vart företaget är på väg och hur vissa aktuella
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problem ska lösas. Utifrån denna grund skall samme person med hjälp av tidigare
erfarenheter skapa visioner och sätta samman problemlösande team vars kunskapsnivå
han ej helt förmår bedöma. Personen ifråga ska också ge dem rätt förutsättningar att
lösa problemen. Det är intressant att veta vilken kompetens som krävs av ledarskapet i
framtiden. Kan en enda person ha alla de egenskaper som krävs? Anser sig ledarna i de
intervjuade IT-företagen besitta alla dessa kunskaper eller löses detta på något annat
sätt?

Dessa frågor ställdes även efter kapitel fem men vi väljer att använda samma frågor för
detta kapitel då vi anser att framförallt fråga två berör detta kapitel i stor utsträckning.

Frågor som har uppkommit i detta kapitel och som kommer ligga till grund för
analysen är:
•  Vilka egenskaper anser de intervjuade ledarna vara viktiga för att leda ett IT-

företag?
•  Vilket beteende/ledarstil hos ledarna kan observeras i dessa IT-företag?

8.3 Summering av referensram
Vi vill här sammanfatta och återknyta till de frågor som genomgången av
ledarskapslitteraturen har givit upphov till. Vi anser att de frågor som har ställts efter
kapitlen är en bra grund att bygga analysen omkring. Vi har valt att dela in frågorna i
tre huvudsakliga grupperingar omkring vilka empirin och analysen kommer att
byggas. Den första grupperingen är:

•  Vilka contingencyfaktorer har inverkan på ledarskapet i IT-företag?
•  Vilka situationella faktorer har inverkan på ledarskapet i dessa företag och hur

inverkar de?
•  Hur påverkar de anställdas profiler ledarskapet i dessa företag?
•  Vilka krav begränsningar och val ställs de intervjuade ledarna inför?

Vår förhoppning är att vi med dessa frågor ska kunna ge en bild av hur omgivningen
påverkar ledarskapet i IT-företag och på vilket sätt omgivningen samt de anställda
påverkar IT-företaget och IT-ledaren. Därefter följer nästa gruppering som handlar om
roller och medel i ledarskapet:
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•  Vilka roller och uppgifter har ledarna i de intervjuade företagen?
•  Vilka medel använder de för att få de anställda med sig?

Den sista grupperingen avser dels vad de själva anser om sitt ledarskap i mer allmänna
ordalag men också våra observationer av vilken ledarskapsstil som kan känneteckna de
intervjuade företagen:

•  Vilka egenskaper anser de intervjuade ledarna vara viktiga för att leda ett IT-
företag?

•  Vilket beteende/ledarstil kan observeras hos ledare i IT-företag? Kan någon av de
aktuella ledarskapsstilarna urskönjas i dessa företag?

Vårt mål med analysen är att vi efter en genomgång av de frågor som vi har ställt ska
kunna ge en bild av hur ledarskapet ser ut i IT-företag. Därför anser vi denna
gruppering och ordning av frågorna vara naturlig där vi börjar utifrån och tittar på hur
miljön (inre och yttre) påverkar företaget och ledaren för att sedan fortsätta med mera
specifika ledaregenskaper och roller och stilar som vi hoppas kunna urskönja med
analysen.
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9. Vad säger företagsledarna om sitt ledarskap?
I detta kapitel redovisar vi vad våra intervjuobjekt säger om sitt ledarskap. De
intervjuade och företagen har anonymiserats då det var två ledares önskemål. För att
få en enhetlig uppställning har vi därför valt att anonymisera alla ledarna. Empirin
grupperas efter de tre huvudsakliga analysområden vi ämnar ta upp men svar till de
olika analysområdena återfinns även i de andra empirigrupperingarna.

9.1 Inledning
Vi har intervjuat fyra företagsledare i IT-branschen i Sverige. För att till viss del kunna
generalisera har vi intervjuat ledare för liknande företag på olika platser i Sverige.
Gemensamt för två av dessa företag är att de är startade av vänner eller arbetskamrater
som haft ett stort intresse för teknik och grundarna är till stor del fortfarande kvar i
företaget. Två av ledarna vi intervjuat har eller har haft en stor ägarandel i företaget
och sitter därmed med i styrelsen för företaget samt sköter chefskapet/ledarskapet i
företagen.

Alla företagen är konsultföretag inom informationsteknologi, elektroniksystem och
programvaruutveckling. Detta innebär att de anställda inom dessa företag åker ut en
och en eller i grupp till andra företag för att lösa någon form av IT-relaterat problem
(exempel på företag är bland andra Ericsson, Bull, Telia, Imagesystems mfl). De
anställda inom dessa företag är övervägande relativt unga (medelåldern är 29-31 inom
tre företag). Vi saknar uppgift om det fjärde företaget. Arbetskraften är välutbildad,
vilket innebär att de allra flesta har minst en civilingenjörsexamen, många är doktorer
eller licentiater inom data- eller systemteknik.

De företag vi intervjuat har alla startats upp under 1980-talet eller 1990-talet och har
mellan cirka 50 till 250 anställda i Sverige. För att närmare presentera företagen väljer
vi att presentera varje företag för sig, där tonvikten läggs på de värden som företaget
säger sig stå för. Som nämndes i inledningskapitlet är alla företag och intervjuade
personer anonymiserade. Fortsättningsvis i empirikapitlet efter den inledande
presentationen kommer ledarnas/chefernas åsikter redovisas tillsammans. Strukturen i
fortsättningen på detta kapitel är uppdelad efter de områden vi vill belysa för att det
ska vara möjligt att beskriva och förklara ledarskap och ledarroller inom dessa företag.
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Företag A
Företaget grundades 1992 och flertalet av de anställda har sina rötter i ett relativt stort
universitet i Mellansverige. Företaget har vuxit fort från starten och har idag drygt 60
anställda. Företagets vision är att skapa Sveriges ledande konsultföretag inom teknisk
systemutveckling byggt på de tre grundstenarna hjärta, hjärna och affärsmässighet.
Hjärtat står för drivkraften och innebär att företaget ska skapa ett arbetsklimat som
präglas intresse, engagemang och empati. Därigenom ska ett samarbetsklimat skapas
som gynnar den personliga utvecklingen. Med detta hoppas företaget förbli en attraktiv
arbetsgivare men också ett företag som kunderna talar väl om. Hjärnan representerar
det viktigaste kapitalet, vilket innebär att företaget ska förvalta och förränta detta
kapital så att företaget förblir konkurrenskraftigt även i framtiden. Affärsmässigheten
innebär att företaget ska skapa värden för kunder genom egen styrka och
konkurrenskraft.

För att återge den företagskultur som de anser präglar företaget väljer vi ett citat från
deras hemsida:

”Det är mycket viktigt att alla trivs. Det försöker vi uppnå genom en öppen
atmosfär. Vi vågar erkänna att vi är osäkra ibland, vi ber varandra om
hjälp och delar med oss vår kunskap. Tack vare den breda kompetens som
finns inom företaget finns det alltid en möjlighet att pröva sina kunskaper
mot andras och utvecklas i sin yrkesroll. I ett öppet arbetsklimat utan intern
konkurrens utvecklas en vänskap som hålls vid liv även efter jobbet.”

Värderingar som lyfts fram inom företaget är öppenhet med information och jämlikhet,
engagemang och en positiv grundsyn, ledarskapet ska vara situationsanpassat och
obyråkratiskt. Andra viktiga värderingar är ambitionen att ständigt bli bättre, detta
gäller för såväl medarbetare som för hela organisationen och att frihet under ansvar
ges. Detta kan visas med ett citat från företags A hemsida:

”Du får ansvar, inte stämpelklocka. Vill du spela ett parti biljard i
fikarummet gör du det. På företag A tillåts vi alla att vara individer men
med gemensamma mål. Alla fikar med alla och ingen har finare skrivbord
än någon annan. Alla anställda får också del i företagets vinst.”

Företag B
Företag B är ett konsultföretag som fokuserar på konsultuppdrag inom
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telekommunikation och informationsteknologi och omsätter i dagsläget ca 50 milj. kr.
Företaget fick sin nuvarande form 1996 genom en management buyout och har i
dagsläget ca 50 anställda i tre olika städer i Mellansverige. Ett av målen i dagsläget är
att bygga upp ett strukturkapital, något som företaget har kvar när arbetarna går hem
för dagen. Kunderna ska tänka på Företag B som företag och inte anlita dem för att de
har Kalle Karlsson i företaget. De anställda ges stor frihet under ansvar då de anses
som företagets viktigaste resurs varför det satsas på att förse dessa anställda med de
medel och resurser som gör att varje anställda kan öka sin kunskap och kompetens.

Företag C
Företag C grundades 1983 och har i dagsläget ca 250 anställda konsulter i Sverige.
Företaget är börsnoterat och har utlandsverksamhet i sju andra länder förutom Sverige.
Viktiga värderingar i företaget är att företaget ska vara globalt och därmed öppet för
kulturskillnader och se det som något positivt. Varje anställd förväntas ta ett
ledaransvar som baseras på kunskap/kompetens, erfarenhet och personliga kvaliteter.

Företag D
Företag D är ett av Sveriges mest snabbväxande konsultbolag och har i dagsläget 75
anställda och en omsättning på drygt 80 milj. kr. Den huvudsakliga verksamheten
består av att erbjuda affärsutveckling med effektiva informationssystem som ska stödja
de kritiska affärsprocesserna. Kunderna återfinns till stor del inom tillverkande
industri- och handelsföretag. Företag D säljer dessutom ett brett utbud av tjänster för
tillverkande och distribuerande företag. Där tar företaget ett totalansvar som
byggmästare inom affärsprocessen och som syftar till att kunden ska uppnå den mest
optimala långsiktiga affärsprocessen.

9.2 Ledarnas bakgrund
Två företagsledare har en bakgrund från någon civilingenjörsutbildning eller
doktorsstudier vid universitet. De har mer eller mindre direkt efter avslutad utbildning
grundat ett konsultföretag inom området. Två av företagsledarna har varit med om
konkurser eller sålt av sitt företag tidigare och därefter jobbat som anställda under en
kortare tid innan de återigen grundat ett företag med gamla vänner eller med hjälp av
nya kontakter inom branschen. Dessa erfarenheter har varit lärorika och de anser att de
då fick upp ögonen för värdet av affärsmässighet.
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 ”Vi gjorde väl samma misstag som många andra teknologer, vi var så
fascinerade av den nya tekniken att vi glömde skaffa nya kunder. Efter ett
långt projekt på ett företag inom en stor koncern hade vi inga nya kunder
och visste inte vad vi skulle göra, så vi sålde företaget”, (Ledare Företag A,
991202)

Två av de intervjuade cheferna har gått ”den traditionella vägen”, och arbetat sig upp i
organisationerna genom att börja som lärling eller konsult för att via olika
gruppchefsbefattningar till slut ha fått chefsposition inom sina företag. Ledare C har
endast gymnasieingenjörexamen och började med reservofficersutbildning, för att gå
vidare och jobba som konsult under ett par år innan han fick ansvaret för att starta ett
nytt kontor i en annan stad för sitt företag.

9.3 Vad anser ledarna för dessa företag om miljön de
verkar i?

De flesta av företagsledarna vi intervjuat anser att det är mycket bra tillväxt inom
Internet idag, det händer mycket på marknaden och utvecklingen går fort. Ledare C
hävdar att det knappt är någon starttröskel för att starta upp ett IT-företag och jobba
med det. Det är även stora pengar inblandade om man kan sluta ett långt konsultavtal
med en stor aktör. Detta innebär att det alltid finns någon som vill komma och ta över
och ersätta det befintliga utbudet. Ledare B anser att det egentligen är en hopplös
bransch att agera i. Projekt som folk har jobbat med ett år läggs ibland ner över en natt.
Ofta säger personal upp sig och startar eget eller går till en konkurrent.

Däremot anser de inte att konkurrensen utgör något direkt hot mot företaget, det finns
jobb så det räcker åt alla i dagsläget. Ofta är även diskussionerna mellan kund och
leverantör så omfattande att kunderna bara kan göra dem med en leverantör. Har man
väl gått i diskussion med en kund så får man jobbet eller så läggs projektet ner
eftersom man kommer fram till att det blir alldeles för komplext eller dylikt. Oftast
finns det också någon form av kontakt mellan ”konkurrerande” företag.

”Många av våra konkurrenter är även partners, man samarbetar i olika
projekt och tipsar de andra om projekt man inte själv kan ta,” (Ledare,
Företag B, 991202)
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Flera av de intervjuade anser samtidigt att affärsklimatet kan bli lite jobbigt av all den
uppmärksamhet media ägnar åt branschen. Kunder kan ha väldigt höga förväntningar
på vad dessa företag klarar av. Ofta efterfrågar de teknik och/eller snabbhet som inte
finns ännu. Ledare C menar att kunden idag måste övertygas om att företaget är bäst
och för att göra det måste produktkonceptet hela tiden ändras, tjänster paketeras om så
att de passar marknaden och kundens förväntningar just idag. En sak som gör det
lättare att bemästra denna dynamik är att kundrelationerna består länge.

”Även om ett företag som man brukar göra affärer med förändras, så dyker
personen man haft kontakt med alltid upp där någonstans, och så kan man
göra affärer med honom.”(Ledare B)

Alla utom en av de vi intervjuat är överens om att den föränderlighet och dynamik som
finns inom denna bransch gör att arbetet blir roligt och stimulerande.

”Man är hela tiden på väg och måste hitta nya vägar och lösningar. Det
går liksom aldrig som på räls, löser man ett problem så är det bra tills man
druckit upp kaffet, sen får man ta tag i det och förändra det igen”, (Ledare
C)

Ledare A uttrycker en något annan uppfattning om miljön.

”På ytan är det väldigt dynamiskt. Det är emellertid massmedia som gillar
att karaktärisera branschen så. Men att tekniken skulle utvecklas så snabbt
är bara skitsnack. Det mesta av den fundamentala tekniken är densamma
som på 70-talet.” (Ledare A)

Ledare D är inne på samma linje och menar att:

”Miljön är turbulent men IT är ett vitt begrepp och inbegriper mycket, inom
vissa sektorer är det mycket turbulent, andra sektorer är betydligt mindre
turbulenta.”

Han menar även att mycket av den teknik de säljer idag har utvecklats för en tid sen.
Det är inte hela tiden den nyaste tekniken som kunderna vill ha. Det är när kunderna
får upp ögonen för den nya tekniken och förstår hur och att de kan tjäna pengar på den
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som boomen kommer.

9.3.1 Hur påverkas ledarskapet av de anställdas profiler?
Först och främst anser samtliga intervjuobjekt att det är oerhört positivt att jobba med
intelligenta människor. Det gör att man som ledare kan ha, och har, en dialog med alla
medarbetare, alla har någonting att tillföra. Företag A har planeringskonferenser där
företagets inriktning diskuteras, där alla medarbetare som vill är med.

”Jag tycker att när det går att tillämpa demokratiska lösningar kan man
försöka med det. Det är dock viktigt att komma ihåg att chefen alltid bär
ansvaret för de beslut som tas.” (Ledare A)

Samtidigt måste man som ledare i ett IT-företag förklara mycket mer varför saker och
ting ska göras. De anställda är kompetenta, logiska och har ett kritiskt förhållningssätt
vilket kräver att chefen vet vad han talar om och motiverar vissa beslut.

”Chefen kan heller inte gå in i en diskussion med de anställda utan att ha
något på fötterna. Som chef måste man då köra med öppna kort och helt
enkelt be om hjälp. Det är inte svårare än så. Jag kan inte allt, jag måste
ofta ha hjälp från de anställda och måste se till att jag har rekryterat rätt
folk som funkar tillsammans med mig.” (Ledare C)

Samtliga ledare talar mycket om respekt. De måste respektera de anställda och se till
att de anställda respekterar dem. De flesta akademiker vill inte bli styrda av någon,
speciellt inte av någon man inte respekterar. Går chefen in i en situation där han saknar
kunskap och föreslår en lösning och genomdriver den med auktoritära medel, tar
ledaren en stor risk. Klarar han inte att lösa problemet då så har de anställda inte längre
respekt för honom. Kompetens och sättet att vara på är de två viktigaste
komponenterna för att uppnå respekt. En majoritet av de vi tillfrågat anser dock att den
rätta kompetensen är grundläggande för att skapa respekt hos de anställda. Ledaren
behöver inte kunna allt, men han ska vara duktig på det han gör och kompetensen ska
ligga i paritet med de anställdas kompetens. Chefen måste även våga använda sin
kompetens och säga vad han tycker. Nästa citat illustrerar detta:

”Ledarskapet i IT-företag har inget med titlar att göra. Har man inte
respekt för chefen som person eller chef så skiter man i honom helt enkelt.
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Ledaren måste givetvis våga fatta beslut och inte vela eller vara
byråkratisk”. (Ledare B)

Vad det gäller att motivera de anställda säger dessa chefer att jobbet inom denna
bransch är kul. Det händer mycket, medarbetarna utvecklas av varje uppdrag de utför
och arbetet är relativt omväxlande. Folk är därmed inte svåra att få att jobba med detta.
Utvecklingssamtal genomförs också ett par gånger per år på de undersökta företagen.
Vidare hävdar de att de anställda är folk av bra kaliber, som kan driva och motivera sig
själva, som tänker självständigt, som är kritiska, sakliga och konstruktiva. Det är sällan
någon som sitter och är apatisk på jobbet och tycker att allt är tråkigt. Oftast lägger de
då istället fram nya lösningar som chefen får stoppa in i helheten.

”Som chef har man ibland pusselbitar som de andra inte har som ska
passas in. Detta gäller mest affärsmässiga avvägningar som civilingenjörer
ofta inte är så intresserade av.” (Ledare C)

Många anställda på dessa företag har 2-3 stadiga erbjudanden liggandes i byrålådan
och får regelbundet samtal från headhuntingföretag. Detta innebär att företaget måste
ha ett attraktivt erbjudande för att behålla de anställda. De anställda på dessa företag
har mycket förmåner, de har pubkvällar och andra ”happenings”, ofta spontana sådana.
För att behålla den goda stämningen på företagen tas därför stor hänsyn till om
individen passar in i företagskulturen vid rekrytering.

9.3.2 Krav och förväntningar på ledaren
Detta är ett speciellt område för mindre företag tror våra intervjuobjekt. I många fall är
i dessa företag företagsledaren densamme som ägaren, även om de äger företaget
tillsammans med några andra. Därmed är medarbetarnas krav och krav från andra
intressenter det viktigaste, även om ägarnas krav på sig själva är betydande.

Den ledare som gått den traditionella vägen och inte äger sitt företag uppger att det
ibland är relativt ensamt att vara chef. Ledaren måste vara kompis med de anställda,
samtidigt som han inte får göra sig så lierad att han inte kan säga ifrån. Han betonar att
ledaren måste skapa bra relationer åt alla håll:

”men uppåt och åt sidan är ju alla professionella, håller man inte måttet så
åker man ut i alla fall, hur kul man än har tillsammans.” (Ledare C)
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Samtliga intervjuade anser trots allt att det ibland är svårt att matcha ägarens krav mot
personalens krav. De anställda har ibland mindre grepp om helheten och svårt att se
varför företaget inte kan ta ett lönsamt projekt som inte passar in i strategin för
tillfället.

Många anställda förväntar sig att ledaren ska sköta väldigt mycket saker och lägger det
på hans bord. Ledare A anser även att de anställda ofta förväntar sig att ledaren ska
fatta beslut som de anställda har både kompetens och auktoritet att fatta själva. Det kan
då vara svårt att inte ta tag i det och få det överstökat eftersom det ofta är enkla
problem som går fort att lösa. Nackdelen med att lösa det själv är att nästa gång ett
liknande problem dyker upp hamnar det också då på ledarens bord och orsakar
merarbete för honom.

9.3.3 Vanligaste problemen de möter som ledare
Det vanligaste problemen är definitivt de relationsrelaterade, mellan medarbetare i
projekt eller mellan medarbetare och kund då personkemin inte stämmer. En annan
faktor som kan skapa problem är att konsulten är uttråkad av sitt projekt.

”Om någon inte funkar i sin roll uppstår ett jobbigt problem. Om man
måste flytta på någon för att han inte riggar projektet eller inte funkar i
gruppen eller om kunden klagar till exempel. Det betyder oftast inte att
personen inte passar i organisationen. Man måste flytta på honom så att
han har hedern kvar i behåll men ändå förstår att han inte fixade sin
uppgift.” (Ledare C)

Dessa problem är unika från gång till gång och har ingen universallösning. Vad som
måste vägas mot varandra i dessa lägen är hur viktigt det är att konsulten trivs, hur
viktigt är det att den här kunden är nöjd och vad kan den här konsulten göra istället så
att företaget får in pengar. Andra problem som nämns är att tiden är svår att få att
räcka till.

”Det är svårt att hinna med att tala med folk och att lyssna på dem när man
har mycket att göra. Att avsluta samtalet på ett snyggt sätt i sådana lägen
är svårt.” (Ledare C)
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Att hålla nere lönerna och samtidigt ha nöjda medarbetare är svårt. De anställda vet att
de är mycket eftertraktade och vill hela tiden ha högre lön. Gemensamt för dessa
företagsledare är att de unnar de anställda en hög lön. Något som slår en är även att de
verkar bry sig om de anställda och vill att alla ska få en del av kakan.

”Min grundsyn är ju att alla ska bli rika och berömda, men samtidigt måste
man tänka på verksamheten.” (Ledare C)

9.3.4 Organisationsstrukturen
De vi talat med är alla överens om att strukturen påverkar ledarskapet. När
organisationen växer förändras ledarens roll och de tillvägagångssätt som står till
förfogande. Ledare C hävdar att det är svårt att inte lägga sig i saker som någon annan
har som ansvarsområde numera, men som var hans ansvarsområde förut. De är även
överens om att ledarskapet handlar mer och mer om att entusiasmera de anställda i
grupp än att tala med dem en och en, när organisationen växer. Något som kan vara en
mer eller mindre svår omställning, eftersom ledarskapet ofta har varit mycket
informellt och relationsfokuserat när företaget var mindre.

”Jag kör på att så här gör jag, titta på mig! Fast det är klart, när
organisationen växer blir det ju mer och mer coachingrollen, man kan ju
inte göra allting själv” (Ledare A)

”Det blir mer tala till folket när man kommer högre upp, än att
entusiasmera dem en och en”.(Ledare C)

”Jag behöver bli bättre på att motivera personalen i grupp. Jag är ganska
duktig på att prata med dem en och en” (Ledare B)

I dag är organisation A organiserad i kompetensgrupper. En del hävdar att det bara är
andra namn på olika avdelningar, men Ledare A hävdar att genom att kalla det
kompetensgrupper mjukar man till begreppet lite. Varje grupp har en ledare som har
valts informellt genom att anställda tyckte de var naturliga ledare för gruppen. Det var
de som varit längst i företaget och därmed hade bäst kompetens och erfarenhet som
blev dessa ledare eller ”gurus” som Ledare A brukar kalla dem. Dessa ledare har 2
ansvarsområden, odla kompetens, det vill säga se till att gruppen gör rätt saker och
utvecklas på rätt sätt, det andra ansvarsområdet är att se till affärsmässigheten. Detta
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innebär merförsäljningsansvar och ansvar för att odla kundrelationer.

9.4 Ledarens olika roller
Även detta hänger samman med att ägare och chef är en och samma person. De ledare
som är ägare har samtidigt styrelsemöten med mera. De måste då spela dels en roll
som ägare, dels en roll som styrelseledamot. Sedan har de även en roll som VD för
företaget. De anser alla att det är mycket viktigt att hålla isär dessa roller, att ha olika
hattar på sig. Annars anser de att risken är stor att man sitter i styrelsemötet och
avhandlar massa småinvesteringar eller något som är VD:s roll egentligen. På samma
sätt är det viktigt att bara vara VD när styrelsebeslut skall implementeras, de visar då
upp ett styrelseprotokoll för att få de anställda med sig.

”Vi är duktiga på att ha olika hattar i den här organisationen. Ibland har
man styrelsehatten, ibland ägarhatten och oftast VD-hatten på sig. Vi är
mycket noga med att försöka hålla isär dessa roller.” (Ledare B)

I det dagliga arbetet försöker de ofta att hålla allt på ett informellare plan.

”Vi försöker även vara vanliga anställda när vi är här på företaget.”
(Ledare A och B)

Ledare D anser även att det finns olika roller inom VD-rollen. Dels är det
strategrollen, den gäller både mot ledningsgruppen och de anställda. Denna roll
handlar om att söka allianser på en övergripande nivå. Informationsrollen är en annan
roll och då är det viktigt att se och göra rätt saker i rätt tid. Även om ledaren i stort vet
vad företaget vill och skall åstadkomma ska information ges då det är helt klart, inte
annars, då skapar det bara förvirring och merjobb. I korthet handlar det om att förankra
och sedan vara tydlig, vilket är mycket av ett införsäljningsjobb.

”Det vanligaste problemet är de krav som kommer både uppifrån och
nerifrån. Jag kan ha en klar uppfattning om detta men den måste vara väl
förankrad vilket är en process och då gäller det att lugna ner sig lite. Man
får aldrig springa händelserna i förväg.” (Ledare D)

Konfliktlösningsrollen är också viktig, dels mellan anställda men också mellan kunder
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och företaget, det gäller att få till ett avslut. Det handlar om att skapa ett win-win
förhållande, både mellan de anställda och företaget och mellan företag och kund. Är de
nöjda kommer de tillbaka, annars är det adjö.

De får som ledare anta väldigt många olika roller, det är också en fara när man har
kunskapen, det gäller att kunna delegera och sen hålla fingrarna i styr och låta
medarbetarna växa med uppgiften istället för att gå in och göra arbetet själv, även om
det skulle gå mycket fortare. Det är dock viktigt att ha grundkompetens och detta kan
kopplas till vad som är specifikt för en IT-ledare, både medarbetare, ledning och
framförallt marknaden sätter ett värde på kompetens.

En ledares uppgift enligt ledare D är att lägga upp ett antal delsteg på vägen mot det
strategiska målet, ej för många mål, välj ut ett par stycken och följ dem. Vägen är
aldrig spikrak vilket följande kan illustrera.

”Ledarens uppgift är att tillåta svängningarna
på vägen mot målet men samtidigt hålla dem i
tyglar, vilket de feta strecken kan illustrera,
vilket innebär att man är kvar på banan och inte
utanför. Man får dock inte vara så otålig att man
inte tillåter svängningarna då svängningar även
är ett utlopp för kreativiteten vilken man inte får
ta död på. Här är öppenhet viktigt.” (Ledare D)

9.5 Vad anser de vara viktigt i ledarskapet?
Ett kännetecknande drag hos samtliga chefer/ledare är att de anser att ledaren ska vara
en förebild och föregå med gott exempel:

”annars byggs en kultur upp som till viss del baseras på hyckleri och då får
du dessa rövslickare och ögontjänare till anställda” (Ledare A)

”Ledaren måste leva som han lär, du kan inte leda ett företag som den här
coachen och sedan göra en annan sak själv.” (ibid)

Start

Mål
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De är samtliga överens om att chefen måste vara noga med hur han behandlar
människor och hur han agerar. Ledaren ska behandla anställda med den respekt som
man vill att de ska behandla andra med.

”Är chefen en buffel blir de anställda också bufflar men svängningen är
ännu större ju längre ner man kommer i företaget. Chefen ska alltså ha en
förmåga att hålla rent framför egen dörr och vara rak, ärlig och långsiktig.
Chefen ska heller aldrig se sig själv som centrum utan ska ha en förmåga
att släppa fram andra. I denna roll är det dock viktigt att klargöra sektioner
och ansvarsområden.”(Ledare D)

Ledare C drog en parallell med att vara far.

”Folk är ju som barn, de gör inte som man säger, de gör som man gör…
De kommer till mig med problem eller vill ha en bedömning av någonting,
råd eller liknande. Ibland provocerar de till och med lite grann.”(Ledare
C)

En ledare uttrycker att ledarens värderingar måste vara i paritet med företagets mål.

”Man måste även kunna stå för det man leder emot. Jag tror därför att jag
aldrig skulle kunna vara regementschef någonstans i Sverige idag. Det är
svårt att implementera beslut man inte står för.”(Ledare C)

Samtliga intervjuade ansåg att det är viktigt för ledaren att ha en klar vision, var
företaget är på väg och hur det ska komma dit. Ledaren för företag B uttryckte dock att
det var svårt att förmedla visionen och få medarbetarna att se samma positiva saker
med visionen som han själv ser. Detta är i synnerhet svårt med de anställda som har
sina jobb förlagda på andra arbetsplatser som konsulter.

En tredje egenskap som ledarna var överens om var att en ledare måste ha bra
självförtroende och inte vackla och vela utan måste kunna säga till folk vad som ska
göras ibland. Ledaren måste även vara en människokännare och känna av vilka
personer som passar för uppgiften, hur man ska tala med vissa för att få dem med sig
och så vidare.
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”Ödmjukhet är mycket viktigt, man måste lyssna på medarbetarna för att
kunna göra saker på bästa sätt. De har alltid något att tillföra som man inte
har tänkt på själv, i alla fall inte ur deras synvinkel,” (Ledare A)

Ledare D anser att chefen måste vara noga med problemdefinieringen. Vad är själva
grundproblemet?

”Har alla förstått grundproblemet uppstår ofta en samstämmighet inom
ledningsgruppen och företaget. Viktiga bitar inom detta är att
kommunikation och information och att alla får komma till tals. Som
chef/ledare är det därför oerhört viktigt att ha förmågan att lyssna och
känna av stämningar bland medarbetarna”

Ledare D spinner vidare på frågan om att ledaren måste vara en personkännare. Han
hävdar att förmågan att välja medarbetare som kompletterar varandra är oerhört
viktigt.

”Det är livsfarligt att välja personer som är likadana, man ska ha motpoler
som skapar bredd i ledningsgruppen. Man ska alltså inte vara rädd för
konflikter, se det som ett diskussionsunderlag snarare än en potentiell
konflikt, det gäller här att vara öppen i sitt ledarskap.”

9.5.1 Vad är målet med ledarskapet och vilka är ledarens

uppgifter?
Företagsledarna delar upp målen i personliga mål och mål för organisationen. De anser
dock att det är viktigt att de personliga målen sammanfaller med organisationens mål,
eller i alla fall för organisationen i rätt riktning.

”Mitt personliga mål är att det är kul att bygga upp ett företag som jobbar
med intressanta saker. För att kunna göra detta måste man ha en massa
folk till hjälp”, (Ledare A)

Ledare C talar om att friheten som person och ledare inte ska inskränkas:

”Vi vill ju leva upp till koncernens målbild och helst lite bättre för att
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kunna ha en viss frihet. Uppfyller man inte förväntningarna så är det
många som vill komma och hjälpa till. För att behålla denna frihet så måste
man ta ansvar, vilket i sin tur innebär att man tar jobbet med sig hem.”

Ledare D anser tillsammans med ledare C på traditionellt sätt att det yttersta målet är
att göra ägarna nöjda och att få företaget att fungera bättre och effektivare än dess
konkurrenter.

”Något förenklat kan man säga att skapar man en nöjd kund så får man
nöjda medarbetare och då får man en nöjd ledning och till sist nöjda ägare
och en nöjd styrelse. Målet är också att få personalen nöjd och att de kan
samverka och ställa upp på de krav och mål som ledningen har.”

Ur organisationens perspektiv anser samtliga att det övergripande målet med
ledarskapet är att förmedla en vision och ett mål att kämpa mot, ett mål för hela
organisationen. En uppgift som ledaren har är därmed att påverka organisationen så att
den uppför sig som han vill. Ledaren måste förklara vad som är så bra med målet.

”Det tror jag är fundamentet för att kunna delegera ansvar och köra på. De
anställda måste veta var vägen går någonstans.” (Ledare A)

Samtliga anser också att om företagsledaren och företaget inte riktigt vet var de är på
väg någonstans, måste ledaren ta tag i saken och välja en riktning.

”Det är viktigare att ange en riktning än att det är rätt riktning man anger,
även om man gör ett felaktigt val så är det mycket sällan det är katastrofalt
för företaget, det går alltid att justera riktningen lite i efterhand.” (Ledare
A)

Ledare C poängterar att det är viktigt att förmedla visionen och skapa mening åt de
anställda för att folk ska trivas.

 ”Folk behöver en stark ledning annars står man bara och snurrar på
samma ställe utan att komma någonvart. Den som går omkring utan
mening eller mål i livet kan inte trivas. Då bör man göra något annat på ett
ställe där man känner att man fyller en funktion.”
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”Det är viktigt att ha en nöjd organisation då ett IT-företags viktigaste
resurs är personalen, är arbetsmiljön dålig sticker de, är arbetsmiljön bra
står det folk som vill jobba och knackar på dörren.”(Ledare D)

Även ledare B anser det vara viktigt att ta hänsyn till att företaget inte är värt många
kronor när de anställda har gått hem och menar att ett mål med ledarskapet är att bygga
upp ett strukturkapital, något som man har kvar när arbetarna går hem för dagen.
Kunderna ska tänka på organisationen som företag och inte anlita dem för att de har en
speciellt duktig person i företaget. Han anser att ett delmål är att skapa en organisation
som inte står och faller med en eller två individer som det var i början när de byggde
upp företaget.

De flesta av företagsledarna anser att organisationen behöver en auktoritet i
krissituationer. Det är även ledarens uppgift att ta tag i en del obehagliga saker i stället
för att sopa det under mattan. Ledaren måste ha den långsiktiga synen.

”tar jag inte tag i det här nu så får jag ett helvete längre fram”(Ledare A)

Ledaren spelar även en stor roll när det gäller att påverka stämningen på företaget.
Samtliga intervjuade anser att om ledaren går runt och är glad och muntrar upp de
anställda, pekar på vad som är bra med mera, så smittar det av sig.

”Det blir en positiv spiral, som ledare skapar man ett bubbel.” (Ledare C)

”Ibland är arbetet oerhört stressade. Då gäller det att inte visa upp den
bilden utan revidera den lite och visa att det visst är kul på jobbet.” (ibid)

Ledare C och D uttryckte en önskan eller hade en person att diskutera ledarskapet
med, en person utanför organisationen. Ledare A tyckte det var bra att kunna diskutera
ledarskapet med sin partner då de delade på ledarskapet i företaget.

”En outside mentor tror jag är bra.”(Ledare C)

”Jag tror det är viktigt att ha en mentor, någon som befinner sig i ett
liknande läge och i samma bransch och har varit med längre som man kan
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bolla frågor med, helst flera gånger i veckan.” (Ledare D)

9.5.2 IT vs Traditionellt ledarskap
På frågan om de tror att det är någon skillnad mellan att leda ett traditionellt företag
och att leda ett IT-företag svarar de att det finns skillnader. Framförallt handlar det om
att vara mer lyhörd och ta in medarbetarnas åsikter på ett helt annat sätt än vad som
sker i traditionella företag. De är även överens om att det är ett öppnare klimat i IT-
företagen och att det överlag är större frihet att ta initiativ för de anställda samt att man
oftare tar en dialog om hur man ska gå tillväga. Därmed är dock inte sagt att ledaren
aldrig går in och fattar auktoritära beslut.

”Man behöver något att tro på, vart vi ska, hur vi ska ta oss dit och vem
som ska göra vad. Folk vill inte vara ohörda samtidigt som de vill ha en
stark ledning” (Ledare C)

En annan åsikt är att det är roligare att leda ett IT-företag. Dels för att det är kreativa
människor i dessa organisationer och ett högt tempo, vilket är oerhört stimulerande,
enligt en företagsledare. Marknaden växer också hela tiden och många företag inom
denna bransch tjänar pengar. Det gör att man inom IT-branschen idag får brottas med
angenämare problem jämfört med säg SKF eller Trelleborg (Ledare C). IT-företag
behöver inte rationalisera bort folk och effektivisera organisationen på grund av
stagnation.

En av de intervjuade anser att förändringstakten i branschen påverkar ledarskapet
tillsammans med det faktum att de anställda är ute hos kund hela tiden.

”en skillnad kan vara entreprenörsandan och att förändringar sker fortare,
jag tror man måste vara lite mer av entreprenör än förvaltare. Man måste
vilja bygga helt enkelt!” (Ledare D)

De försöker på företag B att jobba på en företagskänsla så att folk känner att de jobbar
för dem och inte för Ericsson eller vilka de sitter hos för tillfället. Kunder ska inte
tänka på den enskilda konsulten utan ska tänka på företag B. Detta kan översättas med
att det gäller att skapa ett strukturkapital. Att de anställda är attraktiva för andra
företag spelar också en roll samt att företagets värde till mycket stor del består av
arbetskraften.
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”När alla går hem klockan fem har företaget inget reellt värde då
konsulterna är företaget. Det är därför viktigt att det skapas en vi-känsla så
att de trivs och blir stolta över företaget.” (Ledare B)

”Den största skillnaden är att det är personalen som är substansen i
företaget, vilket innebär att chefen ibland måste vara väldigt mycket kompis
och ibland väldigt mycket chef och hela spektrumet av roller där i mellan.”
(Ledare D)

Ledare C betonar att skillnaderna mellan traditionella företag och IT-företag inte är så
stora som man skulle kunna tro, vad det gäller ledarskap. Han säger att visst har
mycket hänt på det tekniska planet under 1900-talet. Tekniken har utvecklats enormt
om man tittar på datorer, månlandningar och halvledare bland annat. Däremot inom
psykologi och retorik och annat har utvecklingen inte gått särskilt mycket framåt just
under 1900-talet. Han menar vidare att människor fortfarande reagerar likadant på
samma saker som de gjorde förr, människans konstruktion och biologi har inte
förändrats, vilket inte heller psykologin har gjort. Därför anser han att:

”Jag tror inte att jag skulle förändra mitt ledarskap om jag tog anställning
i ett mer traditionellt företag. Vissa handgrepp skulle naturligtvis ändras
eftersom man måste anpassa sig. Men i grunden skulle jag nog leda på
ungefär samma sätt.” (Ledare C)

9.5.3 Ledarstil
Ledarstilen kan anses vara relativt demokratisk. Citat som visar detta är:

”Jag är öppen och positiv och jag låter folk komma till tals. De får gehör
och får vara med och påverka. Samtidigt är jag inte rädd för att gå in och
döma av när det behövs och säga: - Nu gör vi så här!” (Ledare C)

”Jag tror att de flesta uppfattar mig som rättvis och engagerad. De vet att
jag tycker att det ska vara kul. Jag hoppas även att de ser mig som en
förebild.” (ibid)

”Ärlig, öppen och lyssnar mycket och försöker definiera grundproblemet.
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Att lyssna mycket gäller i synnerhet de viktiga strategiska besluten då det
gäller att fatta kloka beslut. De små besluten har som regel ingen betydelse.
Sedan en stor dos sunt förnuft!” (Ledare D)

Ledare B vill få folk att frivilligt åta sig att göra saker, att våga ta mer ansvar. Samtliga
intervjuade är inställda på att de anställda ska utvecklas som människor och känna att
de är delaktiga. En del anställda verkar dock känna sig tryggare om ledaren pekar med
hela handen.

Samtliga intervjuade anser att en övervägning man hela tiden måste göra är att
bestämma om något skall delegeras, göras själv eller om chefen auktoritärt skall
bestämma hur och när det skall göras och av vem.

”Ibland är det förmodligen bättre att coacha ett par medarbetare så att de
lär sig lösa problemet på mitt sätt än att lösa det själv och snabbt, som
verkar vara det bästa just då. Jag vet att medarbetare ibland känner sig
överkörda” (Ledare A)

En ledare anser att coachingstilen inte förklarar allt eftersom han anser att ledaren
alltid måste vara en förebild, det behöver nödvändigtvis inte coachen.

Ledare D anser att en ledare måste vara

”rak och tydlig när beslutet väl är fattat och inte en massa fixande och
trixande.”

Chefen måste ha kompetens inom det ämnesområde han/hon ska verka, anser ledare D.

”Man måste vara lite av en byggmästare när IT-konsulter är som lite av
kungar. För att kunna styra dem mot ett gemensamt mål som gynnar
företaget och vara en byggmästare krävs det en viss grundkompetens och
förståelse för teknologin och kundnyttan.”

”Jag tror också att många chefer i IT-företagen har gått den långa vägen
och har uppnått den nödvändiga grundkompetensen och har därmed lång



LLEEDDAARRSSKKAAPP  II  IITT--FFÖÖRREETTAAGG
OO..  BBAARRKKSSTTEEDDTT  &&  MM..  BBOORRGGMMAANN

89

erfarenhet. Lång erfarenhet är också en förutsättning för att ha marknadens
förtroende, att man vet vad man pratar om och kan leverera det man lovar”

”Det gäller att vara uppmuntrande och tala om och berömma när vi har
nått vissa mål. Jag tror att vara VD för ett IT-företag handlar om att både
vara kompis och ledare. När det är nödvändigt är man kompis och stödjer
och när det är nödvändigt har man VD-hatten och talar om att nu gör vi så
här. Detta tror jag också är en skillnad mot det traditionella ledarskapet.
Jag använder absolut ingen militärisk stil.” (Ledare D)

9.5.4 Beslutsfattande
Beslutsfattandet kan karaktäriseras som relativt demokratiskt eftersom medarbetare har
chans att påverka viktiga strategiska beslut. Ledarna lyssnar på röster från olika håll
och fattar därefter ett beslut. Ledare D talar om att det gäller att kunna definiera
grundproblemet, därefter uppstår ofta samstämmighet om vilket beslut som ska fattas.
När det gäller enklare beslut och som inte berör strategisk inriktning är däremot
beslutsfattandet relativt enkelt. Det är chefen som fattar besluten. Att ha tillgång till
rätt information anser alla ledare vara av största vikt.

”Det gäller att se till att man får rätt information, sen kan man alltid fatta
vettiga beslut.” (Ledare C)

”Ödmjukhet är mycket viktigt, man måste lyssna på medarbetarna för att
kunna göra saker på bästa sätt. De har alltid något att tillföra som man inte
har tänkt på själv, i alla fall inte ur deras synvinkel,” (Ledare A)

9.6 Intressanta Citat
Vi väljer som avslutning på empirin att ta upp ett antal citat från ledarna som inte
direkt passar in i empirigrupperingarna men som ändå förtjänas att ta upp då de säger
mycket om ledarskapet i de undersökta företagen och de enskilda ledarnas värderingar.

”Vi har en VD bara för att aktiebolagslagen föreskriver det. VD har valts
på grund av sin senioritet.”(Ledare A)

”Vi tillämpar i detta företag dualt ledarskap, jag tar hand om interna
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sysslor som ekonomi, administration och personal. Den andra ledaren tar
hand om de externa sysslorna som affärsrelationer och dylikt. Detta funkar
väldigt bra då vi har olika personlighet och olika intressen. Dessutom har
VD-funktionen i vårt företag dubbel arbetskapacitet jämfört med
traditionellt ledarskap. Detta är en oerhörd styrka.”(Ledare A)

”Så är det inte i traditionella företag där ledaren ofta är bra på en sak, ofta
försäljning eller marknadsföring. Då är han inte lika intresserad av interna
saker. Annars är vår organisation relativt traditionell med en
marknadsfunktion och en produktionsfunktion.” (ibid)

”En sak som är bra med dualt ledarskap är att man hela tiden har ett
bollplank att diskutera med, man är aldrig ensam på toppen.” (ibid)

”Men att i en grupp stå och mässa är inte riktigt min starka sida. Sen är jag
inte heller så intresserad av personalfrågor, jag tycker mycket bättre om att
göra affärer, hitta nya kunder. Det är även svårt att bli bättre på något man
inte är så intresserad av. Många medarbetare vill få veta av chefen exakt
vad som gäller i en del olika lägen medan jag inte bryr mig så mycket om
att ha rutiner med mera.” (Ledare B)

”Man ser ju saker på olika sätt. En del saker som de tycker är enkla har
inte jag tid att hålla reda på, vilket kan orsaka motsättningar.” (Ledare C)

”Jag menar att människor är olika, vissa har föräldrar med trasig DNA,
vissa är fula, vissa är snygga, vissa har mer driv i sitt sätt att vara och
andra erfarenheter. Olika förutsättningar ger olika lön. Diskussioner om
lön inbördes mellan anställda anser jag är dåligt för alla, för det ger tankar
om hur man är i jämförelse med andra, och kan leda till obehagliga
upptäckter. Det är helt klart bättre om de istället diskuterar hur de ska lösa
uppgiften, eller aktieplaceringar.” (Ledare C)

”Få men klockrena mål, entydiga och enkla. Påvisa när man är nöjd och
när målen är uppnådda. Mycket morot - det ska vara kul att gå till jobbet.
Mycket klapp på axeln. Incitament som gör att det är roligt att uppnå
målen. Lönen är inte den viktigaste motivationsfaktorn utan kommer som
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nummer två. Det viktigaste är att det är roligt att gå till jobbet och att man
har respekt för företagsledningen och företagsledningen i sin tur uppskattar
ens insatser.” (Ledare D)

”Lönen är inget stort problem. Människor vet ofta sitt värde. Alla är inte
lika men det inte heller nödvändigt. Vi har alltifrån elitspelare till division
tre spelare. Alla dessa behövs dock för att bygga en väl fungerande och
konkurrenskraftig organisation”.(Ledare D)

Den sociala aspekten är också viktig, jobbet ska inte bara vara ett jobb
utan vi uppmuntrar pubkvällar mm. Jag tror att detta kan vara en skillnad
gentemot det "traditionella företaget", vi har ett stort
"representationskonto" (Ledare D)
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10. Vad innebär detta för vår bild av ledarskap i IT-
företag?

I detta kapitel analyserar vi vår empiri med hjälp av vår referensram och de frågor
som vi ställde i slutet av referensramen. Analysen kan sägas vara indelad i tre
huvudgrupperingar av frågor där vi börjar med att beskriva miljön som de intervjuade
företagen och ledarna verkar i. Vi fortsätter med att beskriva ledarens roll som
därefter följes av en analys av den ledarskapsstil som tycks framträda i de intervjuade
företagen. Kapitlet avslutas med att vi försöker sammanfatta de intressanta aspekter
som analysen har medfört och skapa en bild av ledarskapet i de undersökta IT-
företagen.

10.1 Contingencyfaktorer som beskriver företagets omvärld

10.1.1 Miljö
Med miljö menar vi företagets omvärld, där konkurrenter, kunder, anställda och andra
intressenter, som långivare, finansiärer med mera ingår. Den kontextuella inre och
yttre miljön för dessa företag är till stor del densamma som för andra företag i Sverige.
Samma lagar och förordningar gäller för IT-företagen som för alla andra och begränsar
deras handlingsutrymme till viss del. Det faktum att de flesta anställda är uppvuxna i
Sverige gör att de har ungefär samma värderingar och uppfattningar om hur ledaren
skall bete sig som andra människor i Sverige. Även detta begränsar företagsledarnas
handlingsutrymme. De kunder IT-företagen har är ofta traditionella företag som även
de har förväntningar som formats genom åren om hur ett företag skall struktureras och
ledas. För att andra företag ska vilja göra affärer med ett IT-företag måste IT-företagen
se ut på ett visst sätt utåt. Det måste vara klart vem som bär ansvaret och vem som
bestämmer med mera. Detta begränsar IT-ledarens handlingsutrymme. Ledaren för
företag A (de som hade dualt ledarskap) i vår undersökning uppgav att de endast hade
en VD på pappret och att den personen kallades för VD enbart för att aktiebolagslagen
i Sverige föreskrev detta.

En sak som ses som en möjlighet av flera vi intervjuat är att de anställda är relativt
unga i dessa företag, medelåldern ligger runt 30 år. Medarbetarna i dessa företag är
även välutbildade, intelligenta och kritiska i sina förhållningssätt. Detta gör att de
anställda inom dessa företag är öppnare för nya sätt att leda företag. Vi återkommer till
de anställda längre fram i analysen.
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Konkurrensen om arbetskraft är hård i IT-branschen. Vi anser att inträdeshindren är
små, det behövs inga stora finansiella resurser för att agera på denna marknad
samtidigt som de potentiella vinsterna är stora. Detta gör att många nya företag
försöker slå sig in på marknaden. Många lyckas då efterfrågan på IT-tjänster och IT-
kunskap är hög. Ännu har inte konkurrensen blivit fientlig då det finns arbete åt alla.
Men de företag som tjänar pengar och kommer att överleva när branschen stagnerar, är
de som kan attrahera den bästa arbetskraften och erbjuda de lösningar kunderna
efterfrågar. Därför anser vi att konkurrensen om arbetskraften är den faktor som är
viktigast i denna bransch idag, den knappaste resursen är arbetskraften.

När många kundföretag börjar implementera ett nytt system eller en ny teknik, som det
är uppenbart att de tjänar pengar på kommer alla andra företag också att vilja ha detta
system eller teknik. Samtidigt är alla företag olika och lösningarna för varje företag
skiljer sig åt i ett par avseenden. Många nya tekniker utvecklas hela tiden och det är
svårt att veta vilka som kommer att accepteras av kunderna i framtiden. Därmed får
nya teknikskiften stor genomslagskraft. Miljön måste utifrån detta betecknas som
komplex och turbulent. Tre av ledarna ansåg att detta var fallet medan den fjärde
tyckte att det var media som hade skapat denna bild. Vi tycker dock att den bild som
tre av ledarna återgav är sann. Ett citat åskådliggör detta:

”Man är hela tiden på väg och måste hitta nya vägar och lösningar. Det
går liksom aldrig som på räls, löser man ett problem så är det bra tills man
druckit upp kaffet, sen får man ta tag i det och förändra det igen”, (Ledare
C)

Osäkerheten är stor, ingen vet vad som kommer vara framtidens teknik. Detta innebär,
anser vi, att förtroende blir en oerhört viktig del av en ledares auktoritet. Förtroende
och trovärdighet inger en trygghet för både anställda och kunder som inte riktigt vet
var de är på väg, eller vilken teknik de ska satsa på. När en människa stiger fram, som
har kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper som ger trovärdighet kommer
osäkra människor att följa den personen. Alla intervjuade ledare anser också att
kompetens är en viktig faktor för ledaren att besitta.

En sak att diskutera tycker vi dock är att om den period vi lever i skulle kunna ses som
mer dynamisk än andra perioder genom olika århundraden. Även andra perioder
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genom världshistorien kan ses som dynamiska, i alla fall kan de ha upplevts som
dynamiska av den befolkning som verkade då. Med de tolkningsramar som de hade
skulle perioden ha upplevts som dynamisk. Vi anser att alla människor tycker att deras
samtid är dynamisk. Den period de levde i tycker vi som lever idag inte var någon
speciellt dynamisk period. Osäkerhet om framtiden kommer alltid att vara närvarande
och ny teknik kommer ständigt att utvecklas. Vad som kan anses dynamiskt blir
därmed mycket en tolkning utifrån den kontext vi verkar i och de tolkningsramar
människor besitter.

10.1.2 Technology och task uncertainty
I detta stycke ska vi beskriva hur teknologin inom IT-branschen påverkar ledarskapet.
Med teknologi menar vi det sätt på vilket företagen inom branschen bedriver sin
verksamhet samt vilken teknik de använder i sin verksamhet. Teorierna beskrevs i 6.2.

Det sätt på vilket verksamheten bedrivs i dessa företag är i hög grad specialiserat. De
undersökta företagen producerar tjänster. De säljer sin kompetens, till användning för
att lösa IT-relaterade problem. De problem som kunderna har är mycket olika från
företag till företag och varje lösning är unik på något sätt. Samtidigt är omvärlden
mycket dynamisk, konkurrenter växer sig oerhört starka på något år och vilken teknik
som kommer inbringa mest pengar inom ett par år är i stort sett omöjligt att förutspå.
Kundernas preferenser ändras hela tiden beroende på vilken teknik som är ”inne” för
tillfället. Kunderna måste enligt ledare D förstå hur tekniken skall användas innan de
köper den, hur de ska tjäna pengar på den. Ledare A säger att tekniken inte förändras
så mycket som det kan verka för en utomstående. Mycket av tekniken är densamma
som på 70-talet, det enda som har hänt är att det går snabbare och att komponenterna i
maskinerna är mindre idag än för tjugo år sedan. Vad som är svårt att förutse är vilken
teknik kunderna kommer efterfråga inom den närmaste framtiden och vad
konkurrenterna kommer att satsa på. Då det är mycket svårt att förutse teknologin
inom denna bransch måste IT-företagen behålla en hög grad av flexibilitet för att
kunna anpassa sig snabbt till nya förändringar. Teknologin måste klassas som non-
routine enligt Perrows (1984) modell som vi beskrev i 6.2. De anställda inom IT-
företag behöver vara mycket kompetenta och utbildade för att kunna lösa de komplexa
problem företagen ställs inför samt för att kunna förändra företagets inriktning utan att
behöva byta ut all personal.

Detta innebär enligt vad vi diskuterat i avsnitt 6.2 att strukturen i sådana företag ska
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bestå av få beslutssteg, hög grad av verbal kommunikation och relativt få skriftliga
regler att följa. Det stämmer även väl överens med den bild vi fått av dessa företag när
vi intervjuat deras företagsledare. Denna struktur präglar också ledarskapet enligt
Normann (1980). Han anser att ledaren som agerar i en komplex och tekniktung
omvärld, måste ha en processyn på ledarskapet, vilket vi anser att dessa ledare har.
Flera av de vi intervjuat anser att det är viktigare att ange en riktning än att det är rätt
riktning man anger åt företaget, det går alltid att justera riktningen lite i efterhand.
Företag A har en planeringskonferens varje år, där företagets framtida inriktning
diskuteras tillsammans med de anställda. Detta pekar både på att de har en processyn
på ledarskapet och på att företagen är flexibla vad det gäller inriktning av deras
verksamhet.

Alla företagsledare vi intervjuat anser att det är viktigt att företaget utvecklas hela
tiden. På företag A sätter man ihop projekt- och kompetensgrupper med anställda med
olika ålder och erfarenhet för att få det bästa från de olika personerna, för att de ska
kunna lära sig av varandra och utveckla sin kunskap och kompetens till fördel för
företaget. Även ledaren för företag D ansåg att det var mycket viktigt att ha personer
med olika bakgrund inom projekt och inom företaget. Helst skulle de ha olika
nationaliteter, för att kunna utvecklas genom kulturkrockar och mindre konflikter.
Även detta pekar på en processyn och en utvecklingsorientering på företaget och
ledarskapet.

10.1.3 Storlek och stadium i organisationernas livscykel
Storlek och stadium i livscykeln anser vi vara en viktig faktor som påverkar
ledarskapet. De företag vi undersökt har mellan 50 och 250 anställda i Sverige. De har
därför få beslutssteg, och horisontell differentiering finns nästan bara på så sätt att det
finns olika kontor på olika platser i Sverige. Däremot växer företagen snabbt och
problem upplevs bland annat med hur arbetet skall organiseras, gamla rutiner fungerar
inte på samma sätt när organisationen växer. Detta kan kopplas till vad vi skrev om
företagets livscykel i avsnitt 6.3.2. Vi anser att dessa företag trätt in i tillväxtfasen i
organisationslivscykeln, vilken är en av de mest komplexa perioderna för en ledare av
en organisation. Ledarens uppmärksamhet delas upp på många sätt och alla problem
framstår som lika viktiga. Företaget måste attrahera resurser, rekrytera kompetent
personal, bygga managementsystem, ta hand om interna relationsbaserade konflikter,
motivera de anställda, upprätthålla externa relationer med mera.
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Två av företagen vi intervjuade uppgav som vi nämnt i kap 9 att de hade vissa problem
att anpassa sig när de insåg att det var omöjligt att lyssna till varje medarbetare hela
tiden och motivera dem personligen. De hade tidigare värdesatt den personliga
dialogen med varje medarbetare för att kunna skapa konsensus i de flesta frågor. Sedan
företaget vuxit har det blivit viktigare att motivera personalen i grupp, att tala till
folket, vilket är en stor förändring. Det blir också viktigare att delegera ansvar och
uppgifter, med detta har dock ingen av de tillfrågade haft något problem. Däremot har
de anställda inte alltid velat bestämma saker själva, de vill enligt flera av de vi
intervjuat bli ledda och få veta exakt vad och hur de ska göra för att lösa uppgiften. De
kommer ofta med småsaker som de lägger på chefens bord och som orsakar merarbete
för honom.

Enligt vad vi diskuterat i avsnitt 6.3.2 har företagets storlek inverkan på hur
byråkratiserat företaget är, chefen har mindre detaljkunskap om hur de anställda löser
sina uppgifter, samt svårigheter att sammankalla sina medarbetare till möten och
konsultera de anställda individuellt ju större företaget blir. Detta är ett mycket logiskt
resonemang som även gäller för de IT-företag vi undersökt. Företag A uppgav att de
använde sig av så kallat dualt ledarskap för att hantera dessa problem. De har i två
VD:ar, en som tar hand om externa frågor som affärsrelationer och marknadsföring
medan den andra VD:n har hand om interna frågor som personal och ekonomi. De
anser på detta företag att det är en oerhörd styrka att kunna lägga all sin tid på ett
område och anser att jobbet blir mycket grundligare gjort på detta sätt. Vi kommer att
behandla dualt ledarskap mer ingående när vi diskuterar chefens olika roller. Även på
företag B har enhetschefen trätt tillbaka och tagit positionen som
marknadschef/försäljningschef när han insåg att han hellre ville ägna sig åt de
affärsrelaterade uppgifterna för företaget. De har på företag B också anställt en ny
enhetschef som ska ägna sig mer åt interna frågor. Båda dessa företag har insett att när
företaget växer måste arbetsuppgifterna omfördelas och delegeras.

10.1.4 Enhetens funktion
Ursprungligen är denna teori avsedd för ledarskapet i stora traditionella företag med
flera avdelningar och divisioner, men vi anser att detta kan lyftas upp och appliceras
på de företag vi undersökt. Detta resonemang grundar sig på det vi skrivit om
situationsanpassat ledarskap, där det framgår att ledarskapet måste anpassas efter
arbetsuppgifternas art. Vad har företaget för funktion? Vilken är dess uppgift? Man
skulle kunna titta på företaget som en del av samhället här men vi anser att resultatet
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av en sådan diskussion skulle bli för vid och innehålla alltför lösa spekulationer för att
det skulle bli trovärdigt och tillföra uppsatsen någonting.

Som tidigare nämnts utför dessa företag IT-relaterade tjänster. Det är en komplex
uppgift, eftersom den kräver utbildning, ofta måste ett nytt system som levereras till
kund ta hänsyn till en mängd andra system inom kundföretaget. Företagen som köper
tjänsterna är olika och den efterfrågade tjänsten måste ofta anpassas till det specifika
företaget. Arbetet är ofta förhållandevis stressigt, då kundföretaget betalar höga
arvoden till dessa konsulter på timbasis. Ibland är arbetet även tråkigt, då framförallt
för konsulter som varit ute hos en och samma kund under en lång period. De anställda
är mycket högutbildade men ofta unga och relativt oerfarna, branschen är också ung
varför det inte kan finnas så många riktigt erfarna personer i IT-företagen. Konsulten
skickas ut till ett företag där han (det är oftast en han), förväntas samarbeta med
personer han inte känner. Detta är speciella förhållanden för en anställd.

Om vi tittar på Path-goal-teorin som vi beskrev i 5.3.1 så ser vi att alla de ledarstilar
som där tas upp skulle kunna passa in till viss del på våra IT-företag. Supportive
leadership ska passa när arbetet är stressigt och eller tråkigt, vilket arbetet
uppenbarligen kan vara i dessa företag. Directive leadership ska vara bäst när arbetet
är komplext och ostrukturerat, samt när arbetarna är oerfarna. Paticipative leadership
passar när arbetet är ostrukturerat och achievement oriented leadership ska vara bäst
när arbetet är ostrukturerat och komplext. Om man utgår endast från uppgiftens art ska
alltså ledaren för ett IT-företag ha lite av var och en av dessa ledarstilar. Det är inte
heller så att dessa ledarstilar säger emot varandra, en ledare kan både skapa en vänlig
stämning på arbetsplatsen (supportive) och berätta för de anställda vad och hur de ska
göra i vissa situationer och göra upp regler för detta (directive). Samtidigt kan ledaren
rådgöra med de anställda och ta hänsyn till deras åsikter i vissa viktiga frågor
(participative) och sätta upp utmanande mål för de anställda och visa att ledaren tror
att de anställda kan uppnå dessa mål (achievement oriented leadership). Detta stöds
även av vår empiri, där vi till en början tyckte att de intervjuade ledarna ibland sade
emot sig själva.

”Folk vill inte vara ohörda samtidigt som de vill ha en stark
ledning”(Ledare C)

Vi anser att det snarare i dessa företag handlar om att välja rätt ledarstil i rätt situation.
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Inom de undersökta företagen är arbetet så ostrukturerat och komplext att det är helt
olika från uppdrag till uppdrag och situation till situation, vilken ledarstil som behövs.

”…vilket innebär att chefen ibland måste vara väldigt mycket kompis och
ibland väldigt mycket chef och hela spektrumet där emellan.” (Ledare D)

10.1.5 Beroende av andra enheter
Även denna teori utvecklades med tanke på stora traditionella företag, där olika
enheter inom företaget var beroende av varandra. Av de IT-företag vi undersökt är det
mycket få beslutssteg och horisontell differentiering sker endast då olika delar av
företaget finns på olika orter. Däremot är det möjligt att tolka ”konkurrenter” som
andra enheter, i olika projekt är enligt ledare B företagen ofta partners och ofta tipsar
konkurrenter varandra om uppdrag som det egna företaget inte kan ta. Därigenom
finns ett visst beroende företagen emellan både vad det gäller kompetens och
kunduppdrag. Vi anser också att detta kan diskuteras på ett annat plan där hela
företagets beroende gentemot kunder tas upp. De IT-företag vi intervjuat har alla haft
ett mindre antal stora kunder som står för en stor del av omsättningen. Detta är viktiga
kunder med vilka relationerna måste vara mycket bra. Ledaren för företag B hävdade
att om de förlorade en storkund, skulle det ta mellan ett halvt och ett och ett halvt år att
hitta en ny bra kund. Under tiden för detta letande skulle de knappt ha råd att ha kvar
alla anställda. Detta visar hur viktiga kundrelationerna är att sköta. Samma ledare
hävdade att det var viktigt att ha personliga relationer med sina kunder eftersom de
ofta bytte jobb, eller att deras företag strukturerades om. Om relationen består kan IT-
företaget göra affärer med kunden, oavsett hos vilket företag denne person jobbar.
Naturligtvis tar det mycket tid att upprätthålla goda affärsrelationer. Ledarens uppgift
blir då att se till att goda affärsrelationer uppehålls. Det duala ledarskapet kan vara ett
tecken på just detta. Om den huvudsakliga uppgiften för ledaren är att se till att goda
affärsrelationer uppehålls blir det mindre tid över för att vårda de anställda. För att
upprätthålla dessa goda relationer måste företaget hela tiden informera sig om vad
kunderna kommer att efterfråga inom den närmaste framtiden och se till att de besitter
den kunskapen som krävs när det blir aktuellt.

Vi anser även att det är mycket viktigt att företaget håller goda relationer med och
mellan de anställda eftersom de är en så viktig resurs för företaget. Även detta tar tid
och det är de intervjuade ledarna medvetna om. Empirin visar också att de genom sin
ledarstil försöker skapa en god arbetsmiljö. Det är mycket svårt för en enda chef att
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klara av alla dessa uppgifter och det är viktigt att delegera. Företag A och B har som
tidigare nämnts delat upp dessa olika ledarskapssysslor mellan två personer, för att
kunna upprätthålla goda relationer både externt och internt.

10.1.6 De anställda
De anställda i ett IT-företag påverkar ledarskapets karaktär på flera sätt. Vi har tidigare
nämnt att människor med den kompetens som krävs i ett IT-företag är den knappaste
resursen i denna bransch. De är en resurs som inte enbart attraheras med hjälp av
pengar och de är en resurs som ingen i detta land kan eller får äga. De är också en
resurs som är fullständigt nödvändig för att verksamheten i dessa företag ska kunna
fortsätta. Vi beskriver nedan de anställdas karaktär och analyserar hur deras karaktär
påverkar ledarskapet.

De anställda kan karaktäriseras som högutbildade. De flesta anställda i de IT-företag vi
undersökt har åtminstone en civilingenjörsexamen, en del är även licentiater eller
doktorer. Detta innebär med stor sannolikhet att medarbetarna är intelligenta, logiska
och har ett kritiskt förhållningssätt till sitt arbete, sin chef och den information de får
från annat håll. Detta anser samtliga ledare. Denna kompetens medför att ledaren
involverar de anställda i beslutsfattandet många gånger eftersom medarbetarna har
någonting att tillföra, men också för att medarbetarna vill vara med och påverka sin
situation. Det innebär också att de anställda inte accepterar vad som helst från sin chef.
Ledaren måste ofta kunna motivera varför de gör på ett speciellt sätt och varför just
den personen ska utföra jobbet med mera.

Medarbetarna i dessa företag är mycket eftertraktade, många har ett par tre stående
erbjudanden och de får regelbundet samtal från head-hunting företag. Därför är det
mycket viktigt att de anställda trivs på sin arbetsplats så att de stannar kvar. Hur får
man då dessa kompetenta människor att trivas?

”Det är viktigt att ha en nöjd organisation då ett IT-företags viktigaste
resurs är personalen, är arbetsmiljön dålig sticker de, är arbetsmiljön bra
står det folk som vill jobba och knackar på dörren.”(Ledare D)

Både de teorier vi beskrev under 6.3.2 och vår empiri understödjer att lönen är viktig,
men inte på något sätt det enda som får folk att stanna på sin arbetsplats. Detta
förklarar Rubenowitz (1994) med att de grundläggande fysiologiska behoven och
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trygghetsbehoven är tillfredsställda vid en viss nivå. Därför måste arbetsgivarna i
denna bransch tillfredsställa även högre psykologiska behov. Individens behov av
tillgivenhet och samhörighet med sina medarbetare försöker dessa ledare tillfredsställa
genom att uppmuntra spontana pubkvällar och andra ”happenings”. Företag A har till
exempel gemensamma fikapauser två gånger om dagen. Ledare B som är de enda som
har uppgett att det kan vara problematiskt att behålla medarbetare och skapa en vi-
känsla. Företag B har haft problem att sammankalla de anställda till gemensamma
händelser, vilket visar att detta är en mycket viktig del av arbetsmiljön.

Alla människor har behov av uppskattning och någon form av social status i sitt arbete
(Rubenowitz, 1994). Detta uppnås genom att medarbetarna får möjlighet att påverka
genom deltagande i beslut rörande det egna arbetet. Även detta praktiserar de
intervjuade företagen till stor del. Företag A har varje år en konferens där alla anställda
deltar, där de beslutar företagets framtida inriktning och andra viktiga frågor. Där kan
alla som vill komma till tals och påverka sin situation. Vikten av uppskattning för det
man åstadkommit, har ledarna uppmärksammat.

”Mycket morot - det ska vara kul att gå till jobbet. Mycket klapp på axeln.”
(Ledare D)

Behovet av personlig utveckling är ett annat viktigt behov som dessa ledare anser
tillfredsställs genom själva arbetet. Arbetsuppgifterna är roliga, de är oftast lagom
utmanande och varierande, dessutom är de anställda ofta väldigt intresserade av den
nya tekniken och det de håller på med. De undersökta företagen har även
utvecklingssamtal en eller ett par gånger om året, där de anställda får uttrycka åt vilket
håll de vill utvecklas under den närmaste framtiden. Ledarens uppgift måste då vara att
hela tiden kunna erbjuda nya intressanta uppdrag.

Här kan vi återknyta till Hersey & Blanchards (1984) teori om ledarstil som anpassas
dels till de anställdas kunskap om arbetet och dels deras vilja att utföra det. Med
ovanstående resonemang som bakgrund vill vi karaktärisera medarbetarna med att de
har hög kunskap om arbetet de utför, eftersom nästan alla anställda i dessa företag är
högutbildade. Medarbetarna har enligt vår empiri även en hög vilja att utföra arbetet.
Detta skulle ge arbetarna profil D1 i matrisen i figur 5.3.1, vilket i sin tur skulle peka
på att ledaren ska använda en delegerande ledarstil med låg inblandning i arbetet och
lågt stödjande och lyssnande till arbetarna. I vår empiri finns inget stöd för denna
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ledarstil. Vi anser att ledarna lyssnar mycket till de anställda som får vara med och
påverka företagets inriktning. Citatet ovan visar tillsammans med flera andra att
ledarna för dessa företag bryr sig mycket om att uppmuntra de anställda. Däremot
lägger sig chefen inte så mycket i arbetet som konsulterna utför. Detta pekar alltså
snarare på en deltagande ledarstil i samma matris. Slutsatsen blir att Hersey &
Blanchard inte kan tillämpas på IT-företag, vi faller därför in i kritiken mot teorin.
Förmodligen måste hänsyn tas till fler variabler än enbart de anställdas vilja och
kunskap att utföra arbetet. Vi anser att de anställda är så eftertraktade i denna bransch
att det är av stor vikt för ledarna att måna  om medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen
och arbetsuppgifter.

De ledare vi intervjuat har talat mycket om respekt för de anställda och de anställdas
respekt för ledaren. Det är viktigt för ledaren att upprätthålla sin trovärdighet i alla
företag, men i IT-företag måste ledaren oftare kunna förklara sig, vara kompetent och
veta vad han talar om, för att kunna erhålla den trovärdighet och respekt som från de
anställda som krävs för att det ska vara möjligt att leda ett IT-företag. Ledaren måste
även visa respekt för de anställda för att erhålla respekt från dem. Alla ledare anser det
vara viktigt att agera som en förebild.

”Är chefen en buffel blir de anställda också bufflar, men svängningen är
ännu större ju längre ner man kommer i företaget.” (Ledare D)

”Ledaren måste föregå med gott exempel och leva som han lär, annars
byggs en kultur upp som till viss del baseras på hyckleri och då får du dessa
rövslickare och ögontjänare till anställda” (Ledare A)

Amar (1998) anser att i kunskapsföretag, definierat som rena forskningsföretag eller
forskningsavdelningar så behöver inte de anställda någon formell identifierbar ledare.
Vi anser att de IT-företag vi undersökt, som har medarbetare med hög utbildning och i
många fall även forskningsbakgrund, till viss del kan liknas vid ett sådant
kunskapsföretag, även om de inte genererar ny kunskap. Företag A har uppgivit att de
endast har en formell VD för att aktiebolagslagen föreskriver det. Flera av de
intervjuade ledarna har uppgivit att de försöker hålla ett informellt ledarskap och vara
kompis med de anställda. Då företagen säljer sin kompetens är det dock viktigt att alla
drar åt samma håll varför ledaren ibland måste gå in och diktera riktning och ”döma
av” när diskussionerna inte leder någonvart.
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Bennis (1999) poängterar att ledaren inte längre ska ha den högsta rösten i företaget
utan det mest känsliga örat och fungera som en kurator åt de anställda. Även detta ser
vi tendenser till i de undersökta företagen, där ledarna anser att det är viktigt att lyssna
och känna av stämningar på arbetsplatsen. Ledare D talar bland annat om att inte sätta
sig själv i centrum utan låta medarbetare växa. De vanligaste problemen för ledaren att
ta tag i är relationsproblem, antingen mellan anställda eller mellan anställda och kund.

10.1.7 Krav, begränsningar och val i ledarskapet
För att summera den första delen av analysen vill vi peka på vilka krav, begränsningar
och val företagets omvärld ger upphov till. Vi anser att kraven i allmänhet och
begränsningarna i synnerhet är viktiga för att på ett grundläggande plan kunna öka
kunskapen om varför ledarskapet i de undersökta företagen ser ut som det gör.

Krav är vad den som innehar jobbet måste göra eller hur personen måste uppföra sig
för att inte riskera att mista positionen (Yukl, 1994). Det ställs en mängd krav på en
ledare för ett IT-företag. Media har haussat upp branschen till exceptionella höjder
under slutet av 1990-talet, vilket har medfört att förväntningar och därmed krav på
tillväxt, framtida vinster och utveckling från många intressenter till företagen rusat i
höjden. De anställda har höga förväntningar på att företaget skall gå bra samt att
arbetsmiljö, förmåner och medbestämmande ska vara bättre än i det genomsnittliga
företaget i Sverige. Kunderna förväntar sig att IT-företagen kan utföra mer eller
mindre underverk och tror att allt är möjligt med dagens teknik.

Något som tar lite av denna börda från många av dessa chefer är att de själva har
startat upp företaget och äger stora delar av företaget i många fall, vilket gör att de
svarar för sig själva i hög grad. Detta innebär att de flesta förväntningarna de måste
leva upp till kommer underifrån i organisationen och från kunder. De anställda har
som vi diskuterat ovan, mycket stor makt i IT-företag och ställer krav på ledarens sätt
att leda företaget på det sätt vi beskrivit ovan.

Begränsningar innebär karaktäristika hos organisationen och dess externa omvärld
som begränsar en chefs handlingsutrymme (Yukl, 1994). De flesta IT-företag har idag
en gynnsam ställning gentemot sina begränsningar, media ägnar stor uppmärksamhet
åt branschen och människor lyssnar på en person som har insikt i IT-branschen.
Samtidigt stiger företagens värde och därmed får företagen hela tiden nya resurser att
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spela med. Det som begränsar handlingsfriheten är intressenternas kontextuella
förutsättningar, vilket vi beskrivit i 10.1.3. Även IT-företag måste följa de lagar och
förordningar som andra företag följer. De måste även anpassa sig till vad
intressenterna förväntar sig av ett IT-företag eller ett företag. Dessa begränsningar gör
att ett IT-företag inte kan skilja sig alltför mycket från andra företag. Detta innebär att
också ledarskapet blir inskränkt till att likna ledarskapet i andra företag. Detta gäller i
synnerhet det yttre ledarskapet

Andra begränsningar en ledare för ett IT-företag får finna sig i är dess begränsade
resurser (framförallt kompetent arbetskraft). Det finns endast ett visst antal arbetare
med IT-kompetens. Vilken kompetens måste man ha för att överleva? Organisationen
måste kontinuerligt höja sin kompetens för att ha kvar sin konkurrenskraft och
trovärdighet på marknaden. Samtidigt gäller det att behålla de kvalificerade
medarbetare som finns. Vad som är tydligt är att mycket kraft läggs på att dels erbjuda
intressanta arbetsuppgifter och en trivsam och social miljö inom företaget. Att skapa
en ”vi-känsla” är centralt och särskilt viktigt när medarbetarna i många fall är ute på
andra företag.

Val är aktiviteter som chefer kan göra men som inte krävs av dem. Dessa val kan
styras eller begränsas av intressenterna till företaget. Naturligtvis har alla chefer ett
visst mått av frihet att fatta beslut som rör verksamheten, till exempel vad som ska
göras eller hur det ska göras. Denna frihet beror mycket på hur chefen har skött sig i
intressenternas ögon i tidigare situationer. Har chefen gjort dåliga val kommer friheten
att inskränkas framöver.

”Vi vill ju leva upp till koncernens målbild och helst lite bättre för att
kunna ha en viss frihet. Uppfyller man inte förväntningarna så är det
många som vill komma och hjälpa till.” (Ledare C)

Detta anser vi även är universellt för de flesta företag och det är därmed svårt att säga
något speciellt för IT-företag i denna fråga. Emellertid tycker vi att det är viktigt att
vara entreprenör. Detta innebär att val som gör att företaget växer sig starkare bör
prioriteras av ledaren.
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10.2 Rollen som ledare

10.2.1 Ledarens olika roller och uppgifter
När vi ska tolka de intervjuade ledarnas roller och uppgifter är det tydligt att även om
de inte använder de beteckningar som finns i ledarskapsteorin så återfinns rollerna till
stor del, i vissa företag mer explicit och i andra mer implicit. Något annat är enligt vår
mening inte heller att förvänta då uppgifterna och rollerna som nämns i litteraturen är
allmänt ställda och kan appliceras på vitt skilda företag oavsett bransch. Ett väl
fungerande företag behöver chefer som tar de olika roller som framförallt Mintzberg,
Rohlin och Gille & Rudebeck talar om, detta gäller även i de intervjuade företagen.

Den interpersonella rollen i de intervjuade företagen kännetecknas av att de anser det
vara mycket viktigt att agera som en förebild när man är ledare. Ledare D anser att
agerar man som en buffel får man bufflar ännu längre ner i organisationen. Att ha
bufflar som konsulter är knappast främjande för verksamheten eller klimatet på
företaget i ett längre perspektiv. Att vara en förebild är centralt och en roll som alla
ledare anser vara mycket viktig. Detta kan också kopplas till auktoritet eller legitimitet
i ledarskapet. Legitimitet ges i första hand genom att ledaren besitter kompetens och
därför kan agera som förebild både kompetensmässigt men i lika stor utsträckning som
människa. Mintzberg talar om att ledaren på grund av sin formella eller tilldelade
auktoritet fungerar som en symbol för sina medarbetare. Vi anser att auktoriteten i
ledarskapet i de undersökta företagen bygger på att ledaren har kompetens inom det
område han verkar snarare än den tilldelade formella auktoriteten. Följande citat
åskådliggör detta:

”Ledarskapet i IT-företag har inget med titlar att göra. Har man inte
respekt för chefen som person eller chef så skiter man i honom helt enkelt”
(Ledare B)

Ledare D talar om att chefen eller ledaren inte alltid behöver ha mest kompetens eller
expertkunnande men att viss grundkompetens för att kunna fungera som en
”byggmästare” av kompetensteam är nödvändig. För att uppnå auktoritet i denna roll
är det därför viktigt att ha en viss grundkompetens så att chefen vet vad han/hon pratar
om. Även ledare C talar om samma sak, det gäller att ha något på fötterna när han talar
med någon anställd, han måste helt enkelt veta vad han pratar om och samtidigt inte
vara rädd för att be om hjälp. Chefen/ledaren kan inte besitta all kunskap själv i denna
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bransch utan är mycket beroende av medarbetarna.

Den andra biten i den interpersonella rollen är att kunna agera som förbindelselänk
och ledare mellan dels medarbetare men också mellan organisationen och utomstående
aktörer och intressenter. Alla de intervjuade ledarna anser de två rollerna vara viktiga
även om de inte talar om dem i explicit. Ledare B talar om att han ibland förmedlar
vidare uppdrag till konkurrenter och att konkurrenter i sin tur delar med sig av uppdrag
och att det främjar verksamheten på längre sikt, vilket kan anses vara en typisk
interpersonell roll. Ledare D talar om att det är viktigt att bygga allianser med andra
företag för att på så sätt stärka företaget på sikt vilket också kan kopplas till
strategrollen i det modernare perspektivet på roller i ledarskapet som Gille och
Rudebeck (1994) talar om. Strategrollen kan också kopplas till den grundkompetens
som ledare D anser vara en grundförutsättning för att man ska kunna verka som ledare
i ett IT-företag. Att ha verkat i branschen under flera år var enligt ledare D en
förutsättning för att kunna bygga allianser och för att marknaden ska ha förtroende för
ledaren. För att kunna vara en strateg krävs det enligt honom erfarenhet, vilket direkt
kan kopplas till Gille och Rudebeck som menar att strategen måste ha en förståelse för
den egna verksamheten. Denna förståelse kan endast byggas upp genom att jobba i den
egna verksamheten. Huruvida det förhåller sig så i IT-branschen låter vi vara osagt
men det bör finnas chefer och ledare som inte har så stor kunskap om framförallt
branschen och i mindre grad det egna företaget. Dessa ledare måste då sannolikt
kompensera detta med något annat. Ett sätt kan vara att ha mycket starka eller
övertygande personliga drag kombinerat med duktiga medarbetare som förser
chefen/ledaren med underlag där ledarens egen kompetens brister.

Även informationsrollen är framträdande i de undersökta företagen. Ledare D talar
bland annat om att det gäller att sälja in budskapet till organisationen och att kunna
lyssna för att känna av stämningar inom företaget. Ledare D talar även om att det
gäller att ge rätt information i rätt tid. Att ge information om något som inte är helt
klart skapar bara en massa merarbete. Alla ledare delegerar beslut i så stor utsträckning
som möjligt även om det ibland kliar i fingrarna på dem att själva göra det. För att
kunna delegera ansvar anser de dock att det är viktigt att medarbetarna vet vad som är
bra med målet och vad målet är. Enligt ledare A är det fundamentet för att kunna
delegera ansvar och köra på. De anställda måste veta var vägen går någonstans. Alla
ledare är ense om att organisationen och medarbetarna måste tillåtas växa genom
delegering av ansvar och beslut. Även om det skulle gå snabbare om ledaren själv
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gjorde det så lär sig medarbetarna i och med detta ingenting. Det ligger enligt ledare D
också en fara i att ha för ”mycket” erfarenhet som just kan kopplas till
delegeringsbeslutet i informationsrollen. Kan VD:n göra allting själv finns det risk att
han/hon börjar pilla i små detaljer som egentligen inte har med VD-rollen att göra och
därmed missas viktiga bitar i till exempel omgivningen som VD:n egentligen ska
hantera.

Vad det gäller de olika rollerna inom beslutsrollen så är även de framträdande i de
undersökta ledarnas ledarskap. Att fungera som entreprenör eller snarare vara en
entreprenör anser ledare D vara ett utmärkande drag hos IT-ledare. Man måste som IT-
ledare vilja bygga snarare än förvalta. Entreprenörsrollen är också mycket
framträdande i de undersökta företagen, vi anser att det råder lite av en nybyggaranda i
företagen. Rollen som störningshanterare är också framträdande, på flera olika plan i
de olika företagen. Dels gäller det att kunna hantera konflikter mellan medarbetare
men också mellan konsulter och kund. Ledare D talar om att han ibland måste gå in
och få till ett avslut. Det gäller att som chef eller ledare sträva efter en Win-Win
situation, detta gäller såväl för medarbetare som för kunder till företaget. Ett annat
centralt tema som anknyter till störningshanteraren och som till viss del upplevs som
ett problem är den stora efterfrågan som finns på kompetent arbetskraft. Ledare C talar
om att de flesta anställda har flera erbjudanden från konkurrerande företag. Ledare D
talar om att det gäller att skapa en kreativ och positiv arbetsmiljö med så få störningar
som möjligt. Lyckas ledaren med det står arbetssökande och knackar på dörren. Gäller
det motsatta så lämnar folk företaget. Därför anser vi att störningshanterarrollen i
ledarskapet är mycket viktigt. På lite längre sikt kan det gälla företagets överlevnad då
vi anser att kompetent arbetskraft både är en bristvara och dessa företags största resurs.

Mintzberg talar även om att chefen har rollen som resursfördelare. Ledare B betonar
denna roll, det gäller som ledare kunna förklara både för de anställda och en kund
varför man till exempel flyttar på en konsult. Ofta kan det vara så att kunden är nöjd
med konsulten medan konsulten har tröttnat på uppdraget. Som ledare gäller det då att
kunna balansera den anställdes önskemål med kundens önskemål. En uppgift som både
är svår och viktig då både kunden och den anställde betyder mycket för IT-företag. Är
den anställde inte nöjd finns det andra företag som gärna tar emot dennes kunskaper.
Är kunden inte nöjd finns risken att företaget förlorar kunden. Det tar relativt lång tid
att bygga upp en ny relation med en kund varför det är viktigt att behålla kunden.
Frågan blir då vad som är viktigast? Kunden eller medarbetaren?
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Gille och Rudebeck anser att chefsrollen handlar mycket om struktur. Att det är farligt
att eliminera alla strukturer i ett företag för att uppmuntra kreativiteten i företaget.
Samtliga intervjuade anser att kreativitet är viktigt i ett IT-företag. Det gäller att
uppmuntra kreativiteten i företaget. Samtidigt anser vi att alla de intervjuade företagen
har en väl fungerande infrastruktur och vetskapen finns om vem som fattar beslut när
beslut ska fattas. Ibland är de delaktiga i besluten som i exempelvis företag A:s årliga
planeringskonferens eller om det är viktiga strategiska beslut som ska fattas i företag
D. Vi anser dock att det finns en trend i ledarskapet i dessa företag som gör att det ska
finnas utlopp för kreativitet, men att den hålls i relativt strama tyglar. Exempelvis talar
ledare D om att han som chef måste tillåta svängningarna på vägen mot målet för att
låta kreativiteten flöda men samtidigt sätta stopp för alltför kraftiga svängningar och
hålla företaget på banan. Detta blir då en väldigt framträdande roll och samtidigt
kritisk punkt i ledarskapet. Samme ledare talar även om att man som IT-ledare ibland
måste vara väldigt mycket kompis och ibland väldigt mycket chef och hela spektrumet
där i mellan. Detta är intressant anser vi. I ledarskapslitteraturen anses det att ledaren
eller chefen inte ska bli alltför nära de anställda då risken ökar för att felaktiga beslut
tas. Att anta alla dessa olika roller borde också ställa väldigt höga krav på både chefen
och den anställde. Att kunna förstå när det är bäst att vara VD och när det är bäst att
vara kompis. Den anställde måste ju samtidigt förstå vad som förväntas av honom. Om
chefen ibland är kompis och ibland är chef innebär det att det är svårt för den anställde
att veta var han/hon har chefen. Ledare C uttrycker en mer traditionell åsikt som
innebär att chefen visst kan vara kompis men att ledaren/chefen inte får göra sig så
lierad att han inte kan säga ifrån. Hur kul man än har tillsammans måste chefen vara
professionell och affärsmässig. Här framträder alltså en något delad bild av hur
ledarens roll egentligen är i de intervjuade företagen.

Även ledarrollen i Gille och Rudebecks tappning kan appliceras på de undersöka
företagen. Samtliga intervjuade anser det viktigt att motivera de anställda och
uppmuntra och att de görs delaktiga i besluten men att det samtidigt finns en fast hand
som kan leda dem i rätt riktning. Detta är svårt att hantera, att skapa delaktighet bland
de anställda samtidigt som företaget ska ledas i en bestämd riktning vilket följande
citat kan åskådliggöra:

”Man behöver något att tro på, vart vi ska, hur vi ska ta oss dit och vem
som ska göra vad. Folk vill inte vara ohörda samtidigt som de vill ha en
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stark ledning” (Ledare C)

Alla är överens om att det är ett öppet klimat i IT-företagen och det överlag finns stor
frihet att ta egna initiativ för de anställda samt att de som ledare ofta är öppna för en
dialog för hur man ska gå tillväga. Samtidigt betonar de dock att de som ledare ibland
måste gå in och fatta auktoritära beslut. Samförstånd tycks således vara bra i de
intervjuade företagen till en viss punkt men sedan måste den som leder gå in och fatta
beslut. Vi anser därför att olika typer av beslut tycks innebära olika grad av
inblandning både från chefen och de anställda.

Något som är centralt och värt att lyfta upp är att två ledare både är delägare och har
ledande befattningar i företagen. Detta är förvisso inte specifikt för IT-branschen utan
återfinns även i många familjeägda företag där det förhåller sig på samma sätt. Om
man anser att IT-branschen är en dynamisk och snabbt föränderlig bransch borde det
dock vara svårt att förena dessa roller (ägarrollen och ledarrollen). Vi anser att man
som ledare måste ha svårare att agera snabbt om man samtidigt har ett känslomässigt
engagemang som ägare till ett företag. Om det är ens livsverk kan man ifrågasätta om
det verkligen går att skilja på rollerna. De intervjuade anser att de är mycket noga på
att skilja dessa olika roller åt men vi anser att det ändå bör vara väldigt svårt att
särskilja dessa roller. Kopplingar kan även göras till andra företag inom samma
bransch där ledaren har dubbla roller som ledare och ägare (Framfab och Jonas
Birgersson är ett bra exempel). Även om ledaren har intentionen att skilja dessa roller
åt och kanske också lyckas till viss del måste det finnas tillfällen då ägarrollen har ett
betydande inflytande på VD-rollen. Till exempel kan det som ledare inte vara lätt att
implementera ett beslut som man ställer sig tveksam till. Man kan som ägare ha
argumenterat i styrelsearbetet för en annorlunda uppfattning men måste ändå sedan
implementera ett beslut som man inte fullt står bakom, i alla fall inte känslomässigt.
Att sälja in något (som ledare D anser vara en viktig roll) man inte tror på måste enligt
vår mening lysa igenom i ledarskapet och göra det svårare att vara tydlig i att förmedla
vart företaget och de anställda ska ha för inriktning. Även om inte nedanstående citat
direkt kopplar till det nyss nämnda tycker vi ändå att det belyser det problem som kan
uppkomma genom att ledaren både är ägare och chef:

”Man måste även kunna stå för det man leder emot. Jag tror därför att jag
aldrig skulle kunna vara regementschef någonstans i Sverige idag. Det är
svårt att implementera beslut man inte står för.”(Ledare C)
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Nu anser inte ledarna att detta är ett stort problem och ofta råder också samstämmighet
i styrelsen för i vilken riktning som företaget ska ledas. IT-branschen lider inte heller
av någon konjunktursvacka för tillfället men det vore intressant att veta hur ledarna
agerar i en konjunktursvacka. Kommer dessa dubbla och ibland motstridiga roller att
bli svårare att hantera i ett sånt läge? Sammanfattningsvis tror vi dock att även om man
som ledare och ägare är medveten att man har dubbla roller borde det omedvetet
medföra att man inte alltid kan skilja på dessa roller. Intentionen kan vara god men i
slutändan måste det ändå påverka ledarskapet. Detta behöver ju inte nödvändigtvis
vara till det sämre. Dock är detta en trolig utveckling.

En annan viktig aspekt värd att lyfta upp är att i ett av företagen (företag A) praktiseras
ett dualt ledarskap, vilket innebär att två personer delar på VD-posten. En av
personerna sköter företagets yttre funktioner medan den andre personen sköter
företagets inre funktioner. En fråga vi ställer oss är om detta är framtidens melodi. Det
verkar som allt högre krav ställs på ledarskapet. Ledaren måste kunna anta en mängd
olika roller både inåt i företaget och utåt mot media och andra intressenter. Kan en
ledare verkligen hantera alla olika roller på ett bra sätt. En ledare kan vara bra på
marknadsföra företaget men samtidigt mindre bra på att hantera personalen. Historiskt
sett kanske det inte har varit så viktigt att vara bra på allt som ledare, men med den
globala konkurrensen och det allt större informationsflödet/bruset är detta ett fenomen
som kanske kommer att bli mer tydligt i framtiden. Det gäller att vara synlig i
informationsbruset men samtidigt kunna hantera personalen. Faran finns också att med
en utåtriktad ledare blir denne person synonym med företaget. Enligt ledarna för
företag A ansåg de dock att ett dualt ledarskap är en oerhörd styrka då de tillsammans
har en dubbel arbetskapacitet. Samtidigt hade de olika intressen varför denna indelning
föll sig naturlig. Samtidigt tycker vi dock att man också kan ifrågasätta denna
uppdelning till viss del. Rimligtvis har de flesta företag, både IT-företag och mer
traditionella företag, en ledningsgrupp där uppdelningen av ansvarsområden sker. På
sätt och vis tycker vi man kan säga att det även då finns ett delat ledarskap men att det
finns en som formellt har huvudansvaret. Risken finns att tvetydiga budskap skickas ut
om det är två eller flera som delar på huvudansvaret. Hur som helst är det en intressant
aspekt på ledarskap i denna studie.

10.2.2 Makt och Auktoritet i rollen som ledare
När vi tittar på de fem punkter som Rubenowitz nämner under kap 7.3 anser vi att det
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finns ett antal olika sätt att utöva auktoritet i de studerade företagen, men att det mest
framträdande sättet är genom att vara en positiv förebild samt genom expertkunnande.
Med expertkunnande menar vi att en viss form av kompetens är nödvändig för att
auktoritet ska skapas i rollen som ledare. Alla ledarna nämner kompetens som en
viktig ingrediens i ledarskapet. Ledarna behöver dock inte ha mest kompetens inom
alla områden utan det handlar snarare om att ha gedigna kunskaper inom de
kompetensområden inom vilket företagen är verksamma. Annars har ledaren inte
förmågan att skapa någon auktoritet. Ledare B anser till exempel att ledarskap i IT-
företag inte har något med titlar att göra utan det gäller att medarbetarna har respekt
för en som individ eller chef. Det samma gäller till exempel B som talar om
byggmästarrollen:

”Man måste vara lite av en byggmästare när IT-konsulter är som lite av
kungar. För att kunna styra dem mot ett gemensamt mål som gynnar
företaget och vara en byggmästare krävs det en viss grundkompetens och
förståelse för teknologin och kundnyttan.”(Ledare D)

Vi anser att denna respekt eller auktoritet skapas till stor del genom just kompetens.
Den andra punkten är att vara en positiv förebild vilket samtliga ledare anser vara en
viktig punkt och något de eftersträvar i sitt ledarskap. De strävar samtliga efter att vara
det. Exempel på citat som belyser det är:

”Jag kör på att så här gör jag, titta på mig!” (Ledare A)

”Jag tror att de flesta uppfattar mig som rättvis och engagerad. De vet att
jag tycker att det ska vara kul. Jag hoppas även att de ser mig som en
förebild.” (Ledare C)

”Ledaren måste leva som han lär, du kan inte leda ett företag som den här
coachen och sedan göra en annan sak själv.”(Ledare A)

”annars byggs en kultur upp som till viss del baseras på hyckleri och då får
du dessa rövslickare och ögontjänare till anställda” (ibid)

Detta innebär alltså med Rubenowitz termer att det är de informella aspekterna på
auktoritet som skapar ledarens auktoritet i dessa företag. De formella som nämns
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nedan är inte lika tydliga i skapandet av auktoritet. Detta innebär att ledarna inte får sin
auktoritet tilldelad utan måste bygga upp en auktoritet på informella grunder och
personliga egenskaper.

De andra punkterna som Rubenowitz nämner för att skapa auktoritet anser vi vara
mindre framträdande i skapandet av auktoritet i dessa företag. Till viss del
förekommer belöningar, dock inte direkt lönemässiga sådana utan av annan art som
till exempel en klapp på axeln med mera. Samtliga chefer strävar efter att det ska vara
roligt att gå till jobbet. Är jobbet roligt innebär det också, anser vi, att man måste ha
respekt för chefen som person. Därigenom tror vi att en automatisk form av auktoritet
skapas hos chefen/ledaren. Bestraffningar förekommer till mycket liten del för att
skapa auktoritet. Vi anser att det är möjligt att dra slutsatsen att det i denna bransch
råder brist på kompetent arbetskraft och att de flesta medarbetarna är högt
kvalificerade och självgående. Att man omplacerar medarbetare som inte fungerar
tillsammans med kunder anser inte vi handlar om att skapa auktoritet i den bemärkelse
som Rubenowitz lägger i ordet Bestraffning. Det handlar om att göra ett val som gör
att företaget fungerar bättre. Det är heller inte nödvändigtvis så att den enskilde
medarbetaren är lågpresterande utan snarare så att han/hon inte kan kommunicera med
kunden på ett fungerande sätt (personkemi kan vara ett skäl). Den sista punkten avser
legitimitet och ledarna i dessa företag är utsedda av styrelsen eller ”högre”
befattningshavare och uppnår därför automatiskt legitimitet i den bemärkelse som
Rubenowitz lägger i ordet. Vi instämmer i detta, men anser också att legitimitet i lika
stor utsträckning uppnås av den kompetens som ledaren besitter (jämför resonemang
kap 10.2). Det är naturligtvis så att medarbetaren ”lyder” chefen men vad som också
bör kommas ihåg är att flera av de anställda i dessa företag är ute på andra företag som
konsulter. De har därmed har stor frihet att fatta egna beslut och påverkas därmed inte
i så stor utsträckning av vad chefen säger. Chefen har legitimitet men citatet som
användes i kap 10.2 är ändå talande:

”Ledarskapet i IT-företag har inget med titlar att göra. Har man inte
respekt för chefen som person eller chef så skiter man i honom helt enkelt”
(Ledare B)

Om man talar om makt och auktoritet i den bemärkelse som Nicholls lägger i ordet så
anser vi att de ledare vi har intervjuat är karismatiska och att de genom visionärt
ledarskap kopplar individerna till deras omvärld som är det första perspektivet (meta-
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ledarskap). Detta kan också kopplas till det vi ovan diskuterat om att auktoritet i dessa
företag skapas på informella grunder, vilket är kärnpunkten i Nicholls meta-ledarskap.
Genom intervjuerna tycker vi oss ha belägg för att alla ledare har en vision eller mål
och att de försöker kommunicera ut denna i organisationen och att de jobbar för att
skapa mål och mening för de anställda och att alla inom organisationen jobbar mot ett
gemensamt mål. Samtliga anser också att om företagsledaren och företaget inte riktigt
vet var de är på väg någonstans, måste ledaren ta tag i saken och välja en riktning. Två
citat belyser detta:

”Det tror jag är fundamentet för att kunna delegera ansvar och köra på. De
anställda måste veta var vägen går någonstans.” (Ledare A)

”Det är viktigare att ange en riktning än att det är rätt riktning man anger,
även om man gör ett felaktigt val så är det mycket sällan det är katastrofalt
för företaget, det går alltid att justera riktningen lite i efterhand.” (Ledare
A)

De två andra perspektiven på ledarskap i Nicholls tappning är däremot mer tydliga. De
ser alla som sin uppgift att skapa en god stämning på arbetsplatsen. Ledare D talar om
det explicit och säger att det kan vara ett konkurrensmedel. Att en god företagskultur
är något att skylta med visar även citaten från företag A:s hemsida i början på empirin.
Vi anser vidare att få medarbetarna med sig i de undersökta företagen bygger i mycket
liten grad på formell makt. Ledarna talar om att det ska vara kul att gå till jobbet och
för det krävs en god ledare, en god stämning och en fungerande företagskultur. Vi
anser att ledarna i mycket liten grad använder sig av sin ”formella” makt för att få
medarbetarna med sig. Till viss del ansluter vi oss i detta resonemang till Sveiby som
talar om att högkompetenta individer leder sig själva. Ledarens uppgift blir då att foga
samman alla olika viljor så att de kämpar mot ett gemensamt mål. Detta verkar ske till
stor del utan tvingande åtgärder. Vi anser att tvingande åtgärder är kontraproduktiva i
de undersökta företagen och bör användas i så liten utsträckning som möjligt, vilket
också verkar vara fallet. Detta innebär dock inte att ledaren inte kan vara rak och
tydlig. Rak och tydlig är inte synonymt med tvingande åtgärder.

10.3 Vad använder ledarna för medel?
Vi anser att ledarna till stor del använder sin trovärdighet och auktoritet för att få
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medarbetarna med sig. Det gäller att kunna tala om varför företaget ska göra på ett
speciellt sätt och vara tydlig med besluten. Alla ledare talar om att det är roligt att
jobba med kompetenta medarbetare, men att det också kräver att man som chef kan
motivera varför det är viktigt att till exempel göra på ett speciellt sätt. Det är därför
viktigt med kompetens. En öppen dialog förs med de anställda. Konsensusbeslut
eftersträvas och input från de anställda värdesätts, vilket vi anser vare ett viktigt sätt att
få de anställda med sig. Ytterligare ett medel är att skapa en god stämning på
arbetsplatsen och ledarna anser att det ska vara kul att gå till jobbet. Ledarna jobbar
därför mycket med att skapa trivsel och en vi-känsla samt eftersträvar även att de
anställda även träffas efter jobbet. Ledare D uttrycker det med att företaget har ett stort
”representationskonto”. Det verkar också som en liten grad av materiella belöningar
används för att få de anställda med sig. Snarare är det att skapa intressanta
arbetsuppgifter som är medlet för att få de anställda med sig. Det är också viktigt att
skapa en god stämning på arbetsplatsen där enskilda medarbetare känner att de får
gehör och uppskattning från ledningen och medarbetare för sina åsikter och kunskaper.

10.4 Ledarskapet i IT-företag

10.4.1 Vilka egenskaper anser de intervjuade ledarna vara viktiga

för att leda ett IT-företag?
Efter en genomgång av vad de olika ledarna har sagt anser vi att de egenskaper som en
IT-ledare bör ha enligt de intervjuade är; det gäller att vara rak och tydlig men
samtidigt en god lyssnare, man bör ha en utvecklad personkännedom, ledaren bör ha
en omvärldsförståelse och kompetens, det är viktigt att ledaren lever som han/hon lär
samt är ödmjuk, han måste tillåta utsvängningar till en viss gräns som främjar
kreativiteten men att ha förmågan att tala om för folk att nu måste de ”in på banan”
igen, han bör vara något av en entreprenör och så bör han besitta sunt förnuft.

Dessa egenskaper kan kopplas till de problem eller möjligheter som ett IT-företag står
inför. Egenskaperna måste spegla de problem som ska lösas. Samtidigt tycker vi att
dessa egenskaper kan anses vara egenskaper som varje god chef eller ledare bör ha
oavsett företag. Det som till viss del skiljer sig, är att chefen måste ha en viss
kompetensnivå eller god kompetens inom ämnesområdet så att denne vet vad han
pratar om samt vara något av en entreprenör. Till viss del gäller det även inom andra
branscher men vi anser att det är extra viktigt i denna bransch. Det krävs både för att
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skapa förtroende både hos de anställda och för att behålla och skapa nya externa
kontakter. Annars anser vi inte att det finns egenskaper som kan anses specifika för
just IT-företagen. Ledare C talar om att människor fortfarande reagerar på samma
stimuli varför han inte tror att han skulle ändra sitt ledarskap i så stor utsträckning om
han bytte bransch. Gott ledarskap innebär, tycker vi, alla de punkter som nämns ovan
och bör utmärka en god chef/ledare oavsett bransch.

Den första egenskapen är att vara rak och tydlig men samtidigt en god lyssnare, vilket
innebär att ledaren på ett logiskt och strukturerat sätt ska kunna förklara varför han gör
på ett speciellt sätt. Detta gäller i synnerhet efter att ett beslut är fattat. Innan beslutet
är fattat finns det dock utrymme för diskussioner och synpunkter, vilket kan kopplas
till Rubenowitz som talar om att en skicklig ledare bör ha en positiv människosyn som
lyssnar och värdesätter de anställdas synpunkter. Denne ledare har samtidigt
uppfattningen att människan har förutsättningar att vara ansvarstagande, ambitiös och
utvecklingsbar om möjlighet ges. Detta innebär också att ledaren tror att anställda
växer personlighetsmässigt om ledaren visar att han lyssnar på deras åsikter. Hand i
hand med detta går att de anställda ska ställas inför hanterbara utmaningar. Den
positiva människosynen tycker vi präglar alla de intervjuade ledarna. Vi anser också
att det är viktigt när man jobbar med kompetenta människor som ibland har
specialkunskaper som överstiger ledarens kunskaper och kompetens. De måste få
komma till tals och utvecklas, annars är risken stor att de går till andra företag där de
får uppskattning från ledaren för deras kunskaper. Citaten nedan anser vi tydligt visar
att ledarna är villiga att lyssna men att de också kan vara väldigt raka och tydliga när
ett beslut är fattat eller om de anställda söker en lösning.

”rak och tydlig när beslutet väl är fattat och inte en massa fixande och
trixande.”(Ledare D)

”Ödmjukhet är mycket viktigt, man måste lyssna på medarbetarna för att
kunna göra saker på bästa sätt. De har alltid något att tillföra som man inte
har tänkt på själv, i alla fall inte ur deras synvinkel,” (Ledare A)

”Jag är öppen och positiv och jag låter folk komma till tals. De får gehör
och får vara med och påverka. Samtidigt är jag inte rädd för att gå in och
döma av när det behövs och säga: - Nu gör vi så här!” (Ledare C)



LLEEDDAARRSSKKAAPP  II  IITT--FFÖÖRREETTAAGG
OO..  BBAARRKKSSTTEEDDTT  &&  MM..  BBOORRGGMMAANN

115

Den andra egenskapen som de anser vara viktig är att vara en god människokännare.
Detta gäller i synnerhet vid rekrytering men också i umgänget med andra människor.
Att ha en öppen och positiv attityd till människor anser vi vara framträdande i de svar
som de intervjuade givit. Ledare D anser det vara livsfarligt att rekrytera samma
människor. Att rekrytera olika människor skapar en dynamik som är nödvändig i en
turbulent miljö för att kunna bemöta och bemästra problem som uppstår. Ett citat
åskådliggör detta:

”Jag kan inte allt, jag måste ofta ha hjälp från de anställda och måste se
till att jag har rekryterat rätt folk som funkar tillsammans med mig.”(
Ledare C)

”Det är livsfarligt att välja personer som är likadana, man ska ha motpoler
som skapar bredd i ledningsgruppen. Man ska alltså inte vara rädd för
konflikter, se det som ett diskussionsunderlag snarare än en potentiell
konflikt, det gäller här att vara öppen i sitt ledarskap.” (Ledare D)

Dessa citat tycker vi kan kopplas ihop till social mognad och vidsynthet. Även om det
inte framgår explicit i svaren så anser vi för att kunna välja rätt människor som man
fungerar tillsammans med måste det finnas ett visst mått av självkännedom hos
ledaren. Detta anser vi hör samman med social mognad.

Den tredje punkten är kompetens och i detta fall branschspecifik eller ämnesspecifik
kompetens. För att fungera som ledare och skapa nödvändig auktoritet är detta en
kritisk punkt. Ledare B talar om att har man inte respekt för chefen så skiter man i
honom helt enkelt. Att ha god kompetens är därför avgörande och kan kopplas
samman med Rubenowitz punkt om att chefen bör ha god intelligens och förstå
samband. En förutsättning för att förstå den relativt komplexa teknik som ligger
bakom telekom och informationssystem anser vi vara just god intelligens. Ingen av
ledarna har nämnt just intelligens som en viktig punkt men vi anser att god intelligens
är en förutsättning för att kunna verka som ledare i denna bransch och argumentera,
motivera och förklara varför man ska göra på ett speciellt sätt med drivna och
förmodligen intelligenta civilingenjörer och akademiker.

Att leva som man lär anser vi vara viktigt oavsett bransch och är också framträdande
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som en viktig ledaregenskap i de undersökta företagen. De anställda är kompetenta
och att då säga en sak och göra en annan lär inte vara fruktbart varken för stämningen
på arbetsplatsen eller skapa den nödvändiga respekten från de anställda. Många av
ledarna poängterar just detta och försöker vara föredömen och ödmjuka. Följande citat
visar detta:

”annars byggs en kultur upp som till viss del baseras på hyckleri och då får
du dessa rövslickare och ögontjänare till anställda” (Ledare A)

”Ledaren måste leva som han lär, du kan inte leda ett företag som den här
coachen och sedan göra en annan sak själv.” (ibid)

”Folk är ju som barn, de gör inte som man säger, de gör som man gör…
De kommer till mig med problem eller vill ha en bedömning av någonting,
råd eller liknande. Ibland provocerar de till och med lite grann.”(Ledare
C)

Som ledare måste man också tillåta att kreativiteten bibehålls inom företaget.
Kreativitet är en förutsättning för dessa företag, det gäller att kunna skapa nya kreativa
lösningar. Detta anser vi hänger samman med att ha en positiv människosyn, att
människor växer med utmaningar och att de får utlopp för sin energi. Det är dock
viktigt som ledare D påpekar att samtidigt som man släpper kreativiteten fri så måste
man som ledare också vara noga med att sätta gränser eller tala om för medarbetarna
att de måste in ”på banan igen”. Svängningarna på vägen till ett mål måste dock tillåtas
och ledarens uppgift måste vara att sätta stopp vid lämpliga tillfällen, annars hämmas
kreativiteten och nya idéer kvävs i sin linda.

Den sista egenskapen är att vara något av en entreprenör. Två av ledarna poängterar
detta vilket följande citat visar:

”en skillnad kan vara entreprenörsandan och att förändringar sker fortare,
jag tror man måste vara lite mer av entreprenör än förvaltare. Man måste
vilja bygga helt enkelt!” (Ledare D)

”Mitt personliga mål är att det är kul att bygga upp ett företag som jobbar
med intressanta saker. För att kunna göra detta måste man ha en massa
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folk till hjälp”, (Ledare A)

Att vara en entreprenör hänger samman med prestationsmotivation med Rubenowitzs
termer som innebär att en person med ledaregenskaper ska vilja åstadkomma konkreta
resultat och finna stimulans i nya utmaningar. Detta gäller även för ledare i andra
branscher men en del av dessa chefer är mer förvaltare än entreprenörer. Att vara en
entreprenör är centralt i denna bransch.

Sist men inte minst nämns sunt förnuft som en egenskap som är viktig, vilket är
självklart. Sunt förnuft kan också anses som en viktig egenskap oavsett bransch.

Detta innebär alltså att ledaren måste besitta vissa egenskaper och sedan använda dem
på ett speciellt sätt. Genom detta sätt skapas sålunda en ledarstil vilket vi behandlar i
nästa kapitel.

10.4.2 Vilket beteende/ledarstil kan observeras i IT-företag?
Vilken ledarstil kan observeras i de undersökta IT-företagen? Egentligen kan vi inte ge
ett enhetligt svar på den frågan utan ledarskapet i företagen präglas av fragment som
kan ses i alla de ledarskapsstilar som vi diskuterat i kapitel 5 och 8. Vi ska i detta
stycke ändå försöka foga samman dessa fragment till en bild av ledarskapet i IT-
företag.

Vi utgår från ordningen på ledarstilar som nämns i referensramen. I kapitel 5 tas
ledarstilar upp först och där i samband med arbetets art, som vi ovan diskuterat kan
alla ledarstilar i Path-goal-teorin passa in på IT-företag beroende på situation. Vi kom
även fram till att de anställdas speciella karaktär i de undersökta företagen skulle passa
bäst in på en delegerande ledarstil, men att empirin tyder på en deltagande ledarstil.

Ledarstilar vi nu ska behandla är karismatiskt och meningsskapande ledarskap där
även visionärt ledarskap och transformativt ledarskap nämns. Dessa ledarstilar har
mycket gemensamt. Ett centralt tema i karismatiskt och transformativt ledarskap är att
ledaren ska vara en förebild, något som vår empiri stödjer. Alla vi har intervjuat
försöker vara förebilder för sina anställda.

”Ledaren måste leva som han lär, annars byggs en kultur upp som till viss
del baseras på hyckleri och då får du dessa rövslickare och ögontjänare till
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anställda” (Ledare A)

Det visionära ledarskapet betonar visionen, ett långsiktigt mål som det gäller att få de
anställda att sluta upp kring. Ett mål eller vision som kan ena de olika viljorna i
företaget och få dem att kämpa åt samma håll. Även detta är något som våra
intervjuobjekt har poängterat i sina svar. Att förmedla en vision och något att kämpa
mot ser flera av ledarna som ledarens främsta uppgift. Carlzon (1985) anser att även
förmågan att kommunicera visionen är viktig, då det gäller att få de anställda att ”se”
samma vision och vad som är bra med den, vilket även Ledare C anser vara viktigt.
När det gäller kommunikationen har det karismatiska ledarskapet ett par sätt att få de
anställda att sträva mot ledarens mål (kan kanske kallas vision), förutom att ledaren
skall vara en förebild. Shamir et al (1993) talar om internalisering där ledaren länkar
djupt rotade värderingar och föreställningar hos de anställda till uppgiften eller målet.
Detta är inget som de intervjuade har tagit upp.

Ett annat medel som Shamir och hans kolleger nämner är att social identifiering med
en grupp kan få individer att sätta gruppens bästa före sitt eget välbefinnande.
Framförallt Ledare A och Ledare B har försökt skapa en identitetskänsla hos de
anställda, för att knyta dem till företaget hårdare och få dem att stanna kvar längre i
företaget. De flesta är också välutbildade akademiker i dessa företag, vilket gör att de
lättare kan identifiera sig med varandra.

”När alla går hem klockan fem har företaget inget reellt värde då
konsulterna är företaget. Det är därför viktigt att det skapas en vi-känsla så
att de trivs och blir stolta över företaget.” (Ledare B)

Den sista förklaringen till att anställda följer en karismatisk ledare ska enligt Shamir et
al (1993) vara att ledaren höjer medarbetarnas självförväntningar, genom att
uppmuntra dem och visa tro på deras förmåga att lösa uppgiften. Detta har ledarna som
vi nämnt tidigare anammat.

”Mycket morot - det ska vara kul att gå till jobbet. Mycket klapp på axeln.”
(Ledare D)

Inom transformativt ledarskap nämner Bass (1990) intellektuell stimulans och att
ledaren ska ta hänsyn till de anställdas åsikter för att få de anställda med sig (se 8.1.3).
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Vi anser att ledarna för dessa företag är kompetenta på IT-området och därför oftast
kan ta en diskussion med en anställd och få medarbetaren att se problemet ur en ny
synvinkel, varför intellektuell stimulans kan anses vara ett av deras medel att leda sina
företag om än inte särskilt framträdande. Däremot tar ledarna god hänsyn till de
anställdas åsikter i de flesta frågor som rör deras arbete, vilket vi diskuterat tidigare.

I styckena 8.1.1 och 8.1.2 diskuterar vi coachning och lärande ledarskap. Coachning
handlar enligt Sveiby om att med rättvisa, respekt och godhet som etisk bas skicka ut
positiva signaler till medarbetarna. Ledaren skall även ha lagets bästa för ögonen i alla
situationer och vara på det klara med att det är teamets integrerade ansträngningar som
ska ge resultat. Rättvisa och respekt är de intervjuade ledarnas egna ord, samtidigt som
de anser att det är viktigt att uppmuntra de anställda för att de ska trivas. Vi tycker oss
också skönja en jämlikhet mellan ledare och anställda då både ledare och medarbetare
behöver hjälp av varandra för att lösa problem. Det är inte chefen som alla gånger
besitter den bästa kunskapen om ett specifikt ämne som rör arbetet och behöver
därmed de anställdas åsikter och kunskaper.

”Har man inte respekt för chefen som person eller chef så skiter man i
honom helt enkelt.” (Ledare B)

”Jag tror att de flesta uppfattar mig som rättvis och engagerad.” (Ledare
C)

Ledaren skall enligt coachingstilen även stimulera medarbetarna att gå vidare, att lära
sig nya saker och utvecklas. Ledaren skall enligt detta synsätt bygga upp ett
engagemang runt laget och se till att den kompetens och skicklighet som finns hos
olika individer i laget kompletterar den som finns hos andra individer i laget. Detta
passar mycket väl in på de i denna studie intervjuade ledarna. Ledare D talar om
”division ett-spelare” och ”division tre-spelare” som alla behövs för att företaget ska
fungera bra. Han talar även om vikten av att de anställda kompletterar varandra.
Ledare A talar om att coacha medarbetarna men ställer inte riktigt upp på
coachingsynsättet eftersom han inte anser att coachen alltid är en förebild.

Det lärande ledarskapet innebär att ledaren ska skapa en miljö inom företaget som
uppmuntrar lärande. Ledaren ska utmana de anställda att utföra saker de inte gjort
tidigare och därmed utvecklas i sitt arbete. Även ledaren själv måste utvecklas hela
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tiden för att kunna hänga med i lärandet. I samband med detta poängterar Rohlin et al
(1994) att det är viktigt för ledaren att ha ett utbyte med andra ledare för att söka stöd
och råd. Alla ledare utom Ledare B uppger att det är en lättnad att kunna diskutera sitt
ledarskap med någon som förstår och har haft problemen tidigare. Genom detta kan
nya tankegångar formas och problem kan lösas på ett fruktbart sätt.

”En outside mentor tror jag är bra.”(Ledare C)

Detta liknar Normanns (1980) processyn på ledarskap som vi även diskuterat tidigare i
detta kapitel.

Det står efter denna genomgång klart att ledarskapet i IT-företag har inslag av alla de
ledarstilar som vi tagit upp i denna studie och att det inte går att karaktärisera
ledarskapet efter en eller ett par av dessa teorier. Antingen är ledarskapet i IT-företag
mycket mer komplext än det är i traditionella företag eller så är teorierna vi använt oss
av alltför generella. De ledare vi har träffat har inte verkat vara extrema eller oerhört
komplexa på något sätt, varför vi anser det troligt att den senare av de två
möjligheterna är den riktiga (teorierna om ledarskap är för generella). Det som slår oss
efter denna genomgång är att ingen av teorierna säger emot varandra, det går att
använda inslag från alla samtidigt.

Vi anser att en viktig sak är att ledarna för dessa IT-företag agerar i samma
kontextuella miljö som de flesta andra företag i Sverige. Detta gör att ledarskapet i
dessa företag inte kan skilja sig från ledarskapet i traditionella företag, annat än i
mindre avvikelser som är branschspecifika. En annan sak som Ledare C påpekade är
att människor inte har förändrats i samma takt som den tekniska utvecklingen.
Människor reagerar på samma sätt på belöningar och uppmuntran som för hundra år
sen och förmodligen även ännu längre tillbaka. Även detta är en anledning till att
ledarskapet i IT-företag inte avviker radikalt från traditionellt ledarskap. Ledaren ska
fortfarande leda människor, om än väldigt kompetenta och välutbildade sådana. Dock
reagerar de på samma stimuli som mindre välutbildade människor. Vi anser emellertid
att de kräver att få delta mer i beslutsfattandet, vilket kan ses i de undersökta
företagen. Alla intervjuade ledare strävar efter att ha ett relativt demokratiskt
beslutsfattande och därmed demokratisk ledarstil där de lyssnar på vad de anställda har
att säga.



LLEEDDAARRSSKKAAPP  II  IITT--FFÖÖRREETTAAGG
OO..  BBAARRKKSSTTEEDDTT  &&  MM..  BBOORRGGMMAANN

121

De viktigaste faktorerna som format de avvikande delarna av ledarskapet i IT-företag
är den dynamik och turbulens som finns i branschen samt att de anställdas attraktivitet
och utbildningsnivå är mycket hög i jämförelse med traditionella företag. En annan
faktor som framstår som viktig och har stor betydelse för hur ledarskapet är utformat i
dessa företag är deras stadium i livscykeln och företagens storlek.

10.5 Summering av analysen
Vi ska nu försöka måla upp en bild av ledarskapet i IT-företag med utgångspunkt från
de karaktäristika som framkommit hittills. Vår undersökning och analys har visat att
ledarna har drag av alla ledarskapsteorier vi tagit upp i referensramen, men att vissa
framträder mer än andra och dessa ska vi nu diskutera. Vi har sammanfattat dragen i
figur 10.5.1 nedan.

Figur 10.5.1 De centrala bitarna i ledarskapet i IT-företag, källa: egen.

En central del för att ett IT-företag ska nå framgång är att ha rätt personal i företaget.
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Med rätt personal menar vi att de ska ha den kompetens som krävs för att utföra
uppgifterna, de ska komplettera varandra och skapa en kreativitet genom att vara olika.
För att kunna hitta de rätta anställda och se var de passar in i företaget måste ledaren
vara en god människokännare.

För att kunna behålla dessa anställda måste ledaren se till att de anställda är nöjda och
trivs med sitt arbete eftersom dessa människor är mycket eftertraktade av andra
företag. De anställda följer bara en ledare som de respekterar och finner trovärdig. För
att få respekt hos de anställda måste ledaren vara en bra förebild och leva som han/hon
lär. Ledaren måste även ha en positiv människosyn för att kunna visa respekt för de
anställda vilket även det är viktigt för att få respekt hos de anställda. För att
medarbetarna ska trivas måste de även få uppskattning för sitt jobb, vilket sker med en
god portion uppmuntran och klapp på axeln. De anställda vill även kunna påverka sin
situation varför det är viktigt att ledaren för en dialog med de anställda om viktiga
beslut som påverkar deras arbetssituation. En sista sak som påverkar de anställdas
trivsel på arbetsplatsen är att konflikter uppstår, mellan anställda eller mellan anställda
och kunder. Därför har ledaren en viktig roll som konfliktlösare i ett IT-företag.

Ledaren måste även kunna använda de anställda till att dra åt samma håll och för att få
hela organisationen att utvecklas. För att kunna göra detta måste ledaren formulera en
vision, vilket ofta görs i samförstånd med de anställda. I den turbulenta omvärld som
IT-företagen verkar är det även viktigt att denna vision revideras med jämna
mellanrum, ledaren måste ha en processyn på organisationen och dess utveckling.

Då de undersökta organisationerna befinner sig i tillväxtfasen i sin livscykel är det
viktigt att ledaren har en entreprenörskänsla, en vilja att bygga något och se till
affärsmässigheten hos företaget, vilket enligt utsago många av de anställda
civilingenjörerna ibland har svårt för.

Detta anser vi vara de mest utmärkande delarna av ledarskapet i IT-företag, även om
vår studie visat att det finns en uppsjö av viktiga faktorer och uppgifter att ta hänsyn
till för en ledare av ett IT-företag.

Det är dock viktigt att komma ihåg att människor är människor, oavsett hur
kompetenta och välutbildade de än är. Detta innebär att gott ledarskap inte kan skilja
sig åt så mycket från företag till företag och det gäller oavsett bransch. Hans Christian
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Altman (1993) påpekar med ett par mycket intressanta citat att uppfattningen om vad
som är gott ledarskap inte har förändrats genom århundraden och att dagens ”moderna
strategier”, som vi anser präglar ledarskapet i de undersökta företagen, tidigare använts
medvetet i historien:

”Att skapa laganda genom jämställdhetens princip” (Themistokles)

”Att uppträda som gott föredöme” (Alexander den store)

”Att leda andra människor till goda prestationer genom medbestämmande
och delaktighet, genom eget ansvar och självmedvetande” (Nelson)

”Att motivera andra människor genom att de själva får uppleva och
genomföra visioner” (Gandhi)
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11. Slutsats
I detta kapitel lyfter vi upp de bitar av ledarskapet som vi anser vara centrala i de
undersökta IT-företagen. Kapitlet avslutas med reflektioner över intressanta aspekter
som kommit upp under arbetets gång samt förslag på vidare forskning.

11.1 Vad är typiskt för ledarskapet i de undersökta
företagen?

Vårt syfte med uppsatsen är att bidra till ökad kunskap samt öka förståelsen för
ledarskapet i IT-företag genom fyra intervjuer med företagsledare i IT-branschen. För
det första vill vi börja med att säga att ledarskapet inte skiljer sig så mycket åt jämfört
med mer ”traditionella” företag. Detta på grund av rent psykologiska faktorer av hur
människan fungerar till sin natur. Det finns dock faktorer som gör ledarskapet specifikt
för IT-företag i en rad avsikter. Vi ämnar nedan ta upp dessa faktorer.

En faktor som är viktig är att ledarens auktoritet i hög grad baseras på informella
grunder. Det gäller att ha en branschspecifik kompetens och att man kan agera som en
förebild för de anställda. De anställda är oftast mycket välutbildade och kompetenta
inom sina ämnesområden. Ska ledaren skaffa sig respekt eller auktoritet fordras det att
han/hon vet vad han pratar om och har en kunskap som ligger i paritet med de
anställda. Ledaren behöver dock inte ha mest kompetens, men får inte vara alltför
okunnig. Ledaren är alltså i vissa fall beroende av medarbetares kompetens, vilket
skapar en slags jämlikhet inom IT-företagen. Det är också viktigt att agera som ett
föredöme och framförallt leva som man lär. Auktoriteten baseras i mindre utsträckning
på formella grunder även om de har viss betydelse. Bestraffningar som
auktoritetsgrundande för ledarskapet förekommer i mycket liten grad.

Ledarna har en processyn, vilket innebär att ledarna är beredda att lägga om strategin
på grund av den turbulenta miljön som i hög grad kännetecknar IT-branschen. Om
ledaren har en vision eller ett mål måste denna vision eller mål revideras med jämna
mellanrum. Det är dock viktigare att ledaren anger en riktning än att riktningen är
”rätt”. Små ändringar i riktningen har inte någon större betydelse men medarbetarna
måste veta åt vilket håll företaget är på väg och då är det viktigt att vara tydlig och
ange en riktning även om denna senare korrigeras.
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Arbetskraften är en knapp resurs men samtidigt dessa företags viktigaste resurs. Som
ledare är det därför viktigt att skapa en miljö som präglas av trivsel, konsensus, att
medarbetarna får intressanta uppgifter att jobba med samt att en ”vi-känsla” skapas.
Detta innebär också att ledarskapet och ledarskapsstilen är relativt demokratisk där en
dialog förs med medarbetarna inför viktiga och strategiska beslut. Skapar han en
trivsam miljö står kompetenta människor och knackar på dörren och vill gärna jobba
för företaget. Misslyckas han med det gäller det omvända. Rollen som konfliktlösare
mellan anställda men också mellan anställda och kund är därför central för ledarskapet
i ett IT-företag. Att vara en entreprenör kan också anses vara en egenskap som IT-
ledaren bör besitta, ledaren måste vilja ”bygga” som ledare D uttryckte det. Det går
även att finna fragment av alla moderna ledarskapsstilar i de undersökta företagen. En
modell av hur vi uppfattar ledarskapet presenterades i kapitel 10.5.

En intressant sak som vi vill framhäva är en effekt av att de anställda är mycket
eftertraktade inom denna bransch. Som vi tidigare nämnt leder detta till att en av
ledarnas viktigaste uppgifter är att se till att de anställda trivs. Det vi vill framhäva är
att i sin iver att få de anställda att trivas, konsulterar ledaren medarbetarna oftare i
frågor som rör företagets framtid. Detta skapar något av en dubbel effekt eftersom
besluten enligt de ledare vi intervjuat blir bättre då de anställda alltid har något att
tillföra, samtidigt som de anställda trivs bättre eftersom de kan påverka sin situation.
Det kan tänkas att det till och med blir en positiv spiral av detta då besluten blir ännu
bättre om de anställda trivs på sin arbetsplats.

11.2 Reflektioner och förslag på vidare forskning
Vår förståelse för vårt valda ämnesområde har ökat under arbetets gång och vi hoppas
att vi har kunnat förmedla denna till läsaren. För att knyta samman och avsluta vår
uppsats vill vi nu framföra våra reflektioner över arbetet och dess resultat. Vår
förhoppning är att vår ansats och vårt beskrivningsspråk har bidragit till att ge läsaren
nya intryck av hur ledarskapet ser ut i de undersökta IT-företagen. Det bör påpekas att
våra resultat inte är generella, utan endast gäller i de fyra studerade företagen. Det är
upp till läsaren att bedöma våra tolkningar och att avgöra om våra tankegångar är
lämpliga för att även beskriva andra situationer.

Vår förhoppning är att vi även i denna uppsats har väckt intresse och nyfikenhet för
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problemområdet ledarskap i IT-företag. De uppslag som vi kan ge för fortsatt
forskning inom området behandlas nedan.

Två intressanta aspekter som vi även har diskuterat i analysen är det duala ledarskapet
och att de ledare vi intervjuat i två fall har roller både som ägare, styrelseledamot och
VD.

Det duala ledarskapet kommer i företag A som en följd av att ägarna till företaget delar
på ledarrollen, men tror vi även att detta följer på att företaget befinner sig i en
övergångsperiod från att ha varit ganska litet till att bli ett medelstort företag. Den
tillväxt som kommer när företaget träder in i tillväxtfasen i livscykeln medför att
arbetsbördan för ledaren ökar markant. Dels blir det fler anställda att ta hand om,
vilket då inte kan fungera med samma rutiner som tidigare, dels ökar arbetsbördan vad
det gäller företagets externa kontakter. Det duala ledarskapet kan då ses som en
räddande ängel för VD:n. Vi anser att det vore intressant att undersöka hur väl ett dualt
ledarskap fungerar samt om det kan finnas kvar även efter ytterligare tillväxt i
företaget.

En annan intressant fråga att studera är de olika roller som två av de undersökta
ledarna ikläder sig. Går det verkligen att skilja på de olika rollerna (ägarrollen,
styrelserollen och VD-rollen) på det sätt som de uppger? Vi tror att det borde vara
svårt. Ett ytterligare uppslag till ny forskning är därför att studera hur dessa olika roller
påverkar ledarskapet i företag.

Ytterligare ett uppslag är att undersöka skillnaderna och likheterna mellan
professionella organisationer (kunskapsföretag) och IT-företag. Det finns många
likheter mellan dessa organisationer, bland annat är personalen en mycket viktig
resurs, personalen är välutbildad och utan de anställda är företagen bara ett skal.
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Bilaga I

Intervjuguide Ledarskap i IT-företag

Vår avsikt med denna intervju är att hålla en informell prägel på densamma och
att diskutera olika aspekter på ledarskap, snarare än att ställa korta frågor.
Hoppas att det går bra att vi bandar intervjun.

Formella uppgifter
Vår presentation av projektet
Din befattning
Anonymitet?

Diskussionsfrågor
Tidigare erfarenheter som påverkat dig i ditt ledarskap

Värderingar
Vad anser du kännetecknar en bra ledare/chef? Vilka karaktärsdrag bör en chef
ha?

Vad är målet med ledarskapet? Vad är viktigast med ditt ledarskap?

Vilken/vilka roller har du som ledare i detta företag? Vilka borde de vara?

Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil?

Hur kan du utveckla ditt ledarskap?

Miljön
Hur kan man beskriva miljön i vilken du agerar – både inåt i organisationen och
utåt mot omvärlden? Vad inverkar på ledarskapet?

Hur påverkar organisationsstrukturen ledarskapet?
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Hur påverkar de anställdas kompetens och karaktär ledarskapet? Hur påverkar de
anställda dig i ledarrollen (explicit)? Hur fattar du beslut som påverkar dem?

Vilka krav ställs på dig från olika håll? Vilka är de vanligaste svårigheter eller
problem du möter som ledare för ett IT-företag?

På vilka sätt skiljer sig ledarskapet i IT-företag från ledarskap i andra
organisationer?

Praktiska implikationer
Vad är din uppgift som ledare?

Vilka val måste du göra som ledare?

Hur bedriver du ditt ledarskap? Vilka verktyg använder du? Hur påverkar du dina
medarbetare?


