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Abstract 

 

The study is a case study carried out on managers in different positions in an international 
Swedish company. The paper examines on the one hand where managers place themselves in 
their work and on the other hand how their work is carried out in terms of management and 
leadership. Theoretical and practical aspects of managerial work is put in contrast to the 
different dimensions and understandings there are on leadership. The focus will be on 
managers challenge of establishing leadership in practice, not only in words and the 
difficulties of developing, deepening and maintaining it in today’s company climate. In 
relation to managerial work the paper examines the knowledge managers possess concerning 
the meaning and content of management and leadership and how they go about with the 
execution of leadership in their everyday work. The study shows that managers when 
pursuing leadership face several internal and external hinders that affect its practice and 
influence their understanding of the concept. But most important, the paper show how 
insecurity and the ambiguity surrounding the essence of leadership positions managers 
different in relation to dominating views on leadership, e.g. the leader as the person in the 
centre guiding and aligning the people in the organization. It is shown that managers beliefs 
and will to use leadership differs and fails when it comes to the execution and maintenance of 
it.  
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Sammanfattning 
 
 
Titel:  Ledarskap kan och skall utövas – eller? 
 
Ämnesområde: Organisation/ledarskap 
 
Författare:  Jenny Andersson och Catherine Krüger 
 
Handledare:  Stefan Sveningsson 
 
Problem: Beskrivningen av ledarskap i litteratur är mycket positiv, 

vilket leder till att management hamnat i skymundan. 
Teorier skiljer vidare begreppen åt, men menar att de båda 
skall ses som komplement till varandra. Vi har velat 
undersöka vad chefer idag säger att de utövar, för att kunna 
se om teori överensstämmer med praktiken. 

 
Syfte: Vårt syfte är att skapa en djupare förståelse och klargöra för 

användningen av begreppen management och ledarskap i 
praktiken. Med hjälp av begreppens innebörd kan vi som 
forskare få möjligheten att framföra hur begreppen används 
praktiskt. På så vis kan vi se om teorin reproduceras i 
praktiken. 

 
Metod: Forskningsansatsen har varit abduktiv. Vår empiri utgörs av 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer, samt kortare 
observationer på ett företag. 

 
Slutsatser: Vår uppsats visar att intervjupersonerna tror att de utövar 

ledarskap, men att det inte kan utövas i praktiken. Detta har 
sin grund i att de intervjuade inte har samma begreppsbas 
och inte förstår begreppets innebörd. Vidare beror det på den 
tvetydighet som omger begreppet ledarskap och företagets 
organisationskontext. Vi fann dock att ledarskap hade 
relevans för människans identitet. 

 
Nyckelord: Ledarskap, management, organisationskontext, identitet, 

tvetydighet 
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1. Inledning 

 

Vi inleder vår uppsats med en beskrivning av ämnets bakgrund. Därefter redogör vi för de 

problem vi har för avsikt att undersöka samt syftet med uppsatsen. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Management och ledarskap är kända begrepp för oss ekonomistudenter. Begreppen används 

ofta i litteratur och när de studeras blir den komplexitet som omger dem tydlig (Daft, 1997). 

De framstår komplexa på grund av att det finns en rad olika definitioner. Förståelsen för 

begreppens innebörd och förhållandet dem emellan, är intressant och väsentlig att studera då 

de växt fram ur ett historiskt perspektiv. 

 

I början av seklet dominerade management. På 1950-talet inleddes en kraftig expansion av 

företagen i en omvärld som sågs som förhållandevis stabil. Organisationerna tenderade att bli 

än mer byråkratiska, toppstyrda och centraliserade. Standardisering var ledordet och chefen 

kontrollerade och planerade verksamheten. (Daft, 1997) 

 

Med början på 1960-talet blev omvärlden mer dynamisk och kännetecknades av globalisering, 

förändringsarbete och oförutsägbarhet. Krav från interna och externa intressenter ökade, 

likaså konkurrensen och företagen blev större. För att chefer bättre skulle kunna hantera 

omvärldens förväntningar växte, med början på 1980-talet, begreppet ledarskap fram. (Daft, 

1997) Ledarskap associerades med decentralisering, flexibilitet och samarbete i hela 

organisationen (Senge, 1996). 

 

I befintlig management- och ledarskapsforskning görs en klar distinktion mellan begreppen. 

Teorier beskriver att management inbegriper attribut såsom planering, kontroll och 

budgetering, det vill säga fokusering på kort sikt. Ledarskap fokuserar på längre sikt och 

omfattar delaktighet, decentralisering och en strävan mot gemensamma mål.  
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Forskning visar således att ledarskap är det som skall utövas, medan management inte är lika 

betydelsefullt för företags utveckling idag som det var tidigare. På så sätt har management 

kommit att hamna i skymundan av ledarskap. 

 

 

1.2 Problematisering 

 

Vi är intresserade av att få veta vilken betydelse denna distinktion mellan begreppen har i 

praktiken, eftersom det läggs stor vikt på att skilja begreppen åt i teorin. Vid våra kontakter 

med anställda i företag uppmärksammades dock att chefer blandar begreppen och även att 

begreppen inte alltid överensstämmer med teorin. Empiri visar även på en tvetydighet och 

osäkerhet kring begreppens innebörd. Genom kontakter vet vi att vårt undersökningsföretag, 

Sweden AB, är ett globalt företag som förespråkar situationsanpassat ledarskap och därmed 

borde utöva ledarskap i praktiken. Därför fann vi det intressant att göra vår undersökning 

inom detta företag. 

 

Distinktionen, tvetydigheten och osäkerheten kring begreppen leder till att innebörden av 

begreppen blir oklar för oss. Därför finner vi det högst relevant och intressant att undersöka 

om oklarheten existerar även bland personer som faktiskt säger sig utöva begreppen. För att 

kunna se om en teoretisk kunskap finns, blir det relevant att studera begreppen för att få veta 

hur de upplevs och används i praktiken. 

 

Begreppens starka teoretiska bas gör att vi anser det vara intressant att studera hur begreppen 

används praktiskt. Vi vill med andra ord låta verkligheten komma till tals. Detta är relevant då 

det bidrar till en ökad förståelse av begreppen och deras användning. Genom en ökad 

förståelse kan begreppen utvecklas. Watson (2001) menar att chefer idag inte tillåts utöva 

ledarskap. Stämmer detta skulle det innebära ett praktiskt problem för chefer, som förväntas 

utöva ledarskap, men inte ges möjlighet till detta. 

 

De tidigare undersökningar vi tagit del av har varit induktiva eller deduktiva. De flesta 

grundar sig dessutom på kvantitativa enkätundersökningar. (Yukl, 2002) Vid dessa är 

svarsalternativen givna, vilket inte ger en möjlighet till att begreppen tolkas och utvecklas. Vi 

anser att de två tidigare metoderna inte möjliggör att management och ledarskap kan studeras 
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i det sammanhang som fenomenen utövas, på grund av att empirin har förutbestämda svar. 

Det blir intressant och relevant att göra en undersökning som har abduktion som 

forskningsansats, eftersom den ger oss möjlighet att använda vår förförståelse för att förstå 

vårt problemområde. Därefter kan vi studera empirin och slutligen jämföra den med teorin. Vi 

kan med andra ord låta empiri och teori verka växelvis. Detta är nödvändigt för att kunna 

undersöka hur begreppen management och ledarskap faktiskt används och utövas i praktiken. 

 

Beroende på hitintills förda resonemang blir det intressant att undersöka vad dagens chefer 

anser att de utövar (management eller ledarskap). Genom att sida vid sida granska empiri och 

teori knyter vi dem till varandra. Vad gör dessa chefer i det dagliga arbetet och stämmer det 

överens med vad de säger sig utöva? För att ta reda på om dagens chefer utövar management 

eller ledarskap behöver vi teoretiskt och empiriskt diskutera vad management respektive 

ledarskap är. Vad kännetecknas begreppen av? Vad är dagens chefer uppfattning av 

management och ledarskap? För att kunna uttala sig om vad chefer gör i det dagliga arbetet 

måste vi analysera kring deras syn, förståelse och kunskap av begreppen. Vår ambition är att 

undersöka vilket av de två begreppen som cheferna utövar i praktiken. Därmed måste 

chefernas ord sättas i relation till deras handlingar, vilket i sin tur möjliggör en diskussion om 

begreppens betydelse i praktiken. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Vårt syfte är att skapa en djupare förståelse och klargöra hur begreppen management och 

ledarskap används och förstås i praktiken. Vi vill redogöra för hur chefer pratar om begreppen 

management och ledarskap. Vi kommer att skildra hur chefer tolkar och uppfattar begreppen 

management och ledarskap, samt huruvida de utövar det ena eller det andra. I sammanhanget 

kan det även vara av vikt att undersöka vad som kan påverka hur cheferna pratar om 

begreppen och utövar begreppen i praktiken. Utifrån detta kan vi sedan se om teorin 

reproduceras i praktiken. 
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2. Metod 

 

I kapitlet kommer val av metod att presenteras samt skäl till varför dessa använts. Till varje 

metodavsnitt får läsaren löpande ta del av arbetsprocessen. 

 

 

2.1 Val av forskningsansats 

 

För att förklara vårt problem använde vi oss varken av induktion eller av deduktion. Istället 

använde vi oss av det som Alvesson & Sköldberg (1994) kallar abduktion. Abduktion är en 

förklaringsmodell som bland annat används vid fallstudieundersökningar. Abduktion utgår 

från empiriska fakta såsom induktion, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och kan 

därför ses närmare deduktion. Analysen av empirin kan föregripas av, eller kombineras med, 

studier av tidigare teori. Detta kan då fungera som inspirationskälla till upptäckten av 

mönster. Forskaren kan då skapa en förståelse för vilka mönster som kan finnas. Denne ser 

såväl mönster i teorin som i empirin. Forskningsprocessen är därmed en alternering mellan 

teori och empiri, där de omtolkas successivt i skenet av varandra. Genom att finna ett 

övergripande mönster tolkas ett givet fall. Detta leder, om mönstret är riktigt, till att det 

förklarar det givna fallet. Därefter stärks tolkningen genom ytterligare iakttagelser. Abduktion 

är således en integration av induktion och deduktion samtidigt som den tillför nya moment 

som ingen av de två senare tar hänsyn till, bland annat förförståelsen. Abduktion leder därför 

dels till att det empiriska forskningsområdet utvecklas successivt under processens gång och 

dels till att teorin justeras och förfinas.(Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

Vi använde oss av abduktion för att kunna förklara vårt problemområde och besvara det 

problem som vi ställt upp. Som forskare hade vi en förkunskap om det valda problemområdet. 

Begreppen var bekanta, eftersom det har ingått i våra studier. Därav följde att vi inte ansåg det 

möjligt att använda oss av induktiv metod, då vi har en förförståelse för det studerade. Inte 

heller valde vi deduktion, då den enligt Alvesson & Sköldberg (1994) utgår från en generell 

regel och inte ämnar förklara något, snarare försöker deduktion fastslå olika förklaringar. Vi 

ville undersöka hur verkligheten såg ut och abduktion möjliggjorde detta. Vi hade med andra 

ord ett mönster innan vår undersökning började beroende på vår förförståelse och det var 
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därför lättare att hitta mönster i empirin. Under denna process omtolkades dock både teori och 

empiri genom att vi studerade både teori och empiri. Utifrån detta kunde vi finna nya mönster. 

 

 

2.2 Val av undersökningsmetod 

 

Fallstudien är en intensivstudie som går ut på att forskaren finner relevant information om ett 

eller flera fall (Bryman, 1995). Vi valde att göra en kvalitativ fallstudie som grundade sig på 

intervjuer och observationer inom ett företag. Anledningen till vårt val av företag är att 

företaget är välkänt och internationellt. Det faktum att företaget var lättillgängligt och från 

första början visade stor samarbetsvilja för vårt arbete hade också en inverkan på vårt val. Vi 

inledde studien med vissa förkunskaper beroende på våra tidigare kunskaper kring begreppen. 

 

Kvalitativ forskning har som syfte att skapa eller öka förståelsen för det som undersöks. 

Metoden förutsätter en närhet mellan forskaren och undersökningsobjektet som är central för 

att kunna utveckla kunskap om begreppen. Forskaren försöker sätta sig in i 

undersökningsobjektets situation. Genom detta skapas en inre, fördjupad förståelse och 

därigenom förbättras forskarens uppfattning för fenomenet och får därmed också en bättre 

helhetssyn. På så vis kan fenomenet lättare förstås och förklaras. (Bryman, 1995) 

 

Vi genomförde kvalitativa intervjuer med åtta personer i olika mellanchefspositioner på 

Sweden AB. Intervjuerna var semistrukturerade, en intervjuform som leder till att 

undersökningen blir mer öppen och informell. Vi eftersträvade mer ett samtal än en 

utfrågning. Intervjupersonerna fick därmed möjlighet att svara fritt. Vi utgick från två teman, 

management och ledarskap, för att på så vis skapa ett samtal kring begreppen med 

intervjupersonerna. Vi ville undersöka aktiviteterna management och ledarskap men för att ta 

reda på hur intervjupersonerna såg på dessa, var vi även tvungna att låta manager och ledare 

komma fram. Intervjupersonerna har alla befattningen chef, men talar om sig själva i 

bemärkelse av chef, manager och ledare. Innan intervjuerna påbörjades arbetade vi fram ett 

antal huvudfrågor som vi utgick ifrån (Bilaga 1). Dessa agerade stolpar för oss under 

intervjun. Till dem fanns också underfrågor som ställdes i de fall huvudfrågorna inte 

besvarades. På så sätt hade vi då intervjuerna inleddes en klar uppfattning om vad vi ville 

diskutera. 



 11

 

De semistrukturerade intervjuerna möjliggjorde att vi kunde ta del av fler utsagor än om 

svarsalternativen varit givna, vilket är fallet vid kvantitativ metod. Ännu ett skäl till varför vi 

valde denna metod framför den kvantitativa beror på den mer strukturerade form som följer 

med den sistnämnda. 

 

Intervjuerna genomfördes i enrum med varje chef och under intervjuernas gång gjordes 

löpande inlägg av oss i de fall något var oklart för dem. Vidare fick vi möjligheten att ställa 

kompletterande frågor om det var något vi inte förstod eller något vi undrade över. Det 

primära för oss var att få ta del av varje persons kunskap och åsikt om det vi valt att 

undersöka. Vårt mål med intervjuerna var således att leda in intervjuobjektet på det valda 

området. Sedan skulle intervjun fortlöpa fritt och ledas till lika stor del av oss som av 

intervjuobjekten. Genom att dela in intervjun i huvudområden och skapa ett samtal lyckades 

vi med detta. 

 

Längden på varje intervju varierade mellan trettio och fyrtiofem minuter. Det är viktigt att 

undvika feltolkningar av informationen samt att undersökningen inte styrs av forskaren. 

Därför spelades intervjuerna in på kassettband för att minimera feltolkningsrisken. Direkt 

efter intervjun skrevs den ner och skickades sedan till intervjupersonen för godkännande. På 

så sätt minskade risken för att något som vi skulle ha missuppfattat togs med i bearbetningen 

av empirin. 

 

Vi fick även tillfälle att genomföra observationer på företaget. Observationer möjliggör för 

forskaren att studera och samla information om det studerade området (Bryman, 1995). 

Observationerna genomfördes i anslutning till intervjuerna och innebar att vi visades runt i 

lokalerna och informerades om verksamheten. Vi fick även möjligheten att ställa frågor om 

det var något vi undrade över. Genom observationerna såg vi hur intervjupersonerna agerade 

på sin arbetsplats. Vi kunde även skönja hur förhållandet mellan över- och underordnad var, 

samt få en inblick i den dagliga verksamheten. 

 

Det finns olika typer av deltagande observationer (Bryman, 1995). Vi gjorde indirekt 

deltagande observationer. Detta innebar att vi observerade organisationen utan att för den 

skull ingå i den. Risken med denna typ av observationer är att de observerade personerna kan 

påverkas av forskarens närvaro (Bryman, 1995). Då intervjupersonerna inte visste vårt syfte 
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med observationen anser vi att vi minimerat denna risk, eftersom de trodde att vi bara ville 

veta hur verksamheten fungerade på undersökningsföretaget. Genom att i anslutning till 

intervjuerna genomföra observationer kunde förståelsen för vårt problem utökas. 

 

Generaliserbarheten av kvalitativa fallstudier brukar ifrågasättas. Detta beror dock på vad som 

menas med generaliseringar. För att kunna generalisera måste gemensamma mönster och 

tendenser finnas för flera fenomen. Dessa kan utvidga teorins empiriska användningsområde 

inom en viss domän, det vill säga inom en viss mängd empiriska företeelser som teorin 

maximalt gäller. Abduktion, som diskuterades i föregående delkapitel, är en förklaringsmodell 

som inriktar sig på att finna dessa mönster och tendenser. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Vi 

gör alltså en konceptuell studie eftersom vi försöker utveckla de begrepp som vi använder. 

Detta kan vara av värde för andra företag som har likheter med vårt undersökningsföretag. Vi 

menar inte att företagen liknar varandra fullt ut, men att de samstämmer i vissa avseenden och 

kan därför ha en praktisk användbarhet för andra företag. Vår undersökning skulle med andra 

ord kunna vara intressant för svenska företag med internationell anknytning och en hierarkisk 

struktur. 

 

Eftersom intervjudeltagarna uttryckte en vilja av att vara anonyma valde vi fingerade namn. 

Exempelföretaget har också givits ett fiktivt namn och benämns Sweden AB. 

 

 

2.3 Källkritik 

 

Källkritik är en metod som ställer upp kriterier för värdering och tolkning av data, eftersom 

det har att göra med förvrängning av information. Ett problem som uppstår vid kvalitativa 

intervjuer är det tredelade förhållande mellan verklighet – källa – forskare. Med källa menas 

den/det som kan ge forskaren kunskap om en förfluten händelse. (Alvesson & Sköldberg, 

1994) 

 

Vi är medvetna om att vår bakgrund och teoretiska referensram har haft en inverkan på våra 

tolkningar och vi inser att våra tolkningar på intet sätt är absoluta. Vår förhoppning är att 

uppsatsen skall ge utrymme för läsarens egna tolkningar och reflektioner. För att en kvalitativ 
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studie skall vara trovärdig finns det fyra källkritiska kriterier som undersökningen bör 

uppfylla (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

1. Äkthetskritik 

Här kontrolleras om forskaren är ärlig i sina avsikter, det vill säga om informationen är fiktiv 

eller äkta (Alvesson & Sköldberg, 1994). Läsaren kan kontrollera alla källor vi använt i teorin, 

då vi löpande refererar till dem. Vi har valt att bygga vår empiri och analys på flertalet citat. 

Genom detta anser vi att det underlättar för läsaren att bilda sig en egen uppfattning. På så sätt 

bibehålls möjligheten för kritisk granskning av vårt material. 

 

2. Tendenskritik 

Denna kritik visar i vilken grad källan medvetet eller omedvetet vinklar informationen 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Innan intervjuerna inleddes, informerade intervjupersonerna 

om att vi läste företagsekonomi vid Lunds universitet med inriktning på organisation. Detta 

kan ha influerat dem att svara på det sätt som de trodde vi förväntade oss. De visste att vi ville 

intervjua dem beroende på deras mellanchefsposition samt att de medverkade i en 

undersökning för en magisteruppsats, men de hade ingen kunskap om syftet med 

undersökningen. Vidare anser vi att det faktum att de intervjuade visste att undersökningen 

var anonym ledde till att de kände att de kunde vara ärliga. Eftersom vi inte personifierade 

frågorna anser vi vidare att intervjupersonerna inte vinklade informationen. 

 

3. Samtidighetskritik 

Kritiken handlar om avstånd. Dels källans avstånd till händelsen och dels hur lång tid efter 

händelsen som den skrevs ner. (Alvesson & Sköldberg, 1994) I vårt fall var källornas avstånd 

till händelserna mycket kort då de dagligen befann sig i miljön. Tack vare att vi använde oss 

av kassettband och det faktum att intervjuerna skrevs ner i sin helhet gjorde att avståndet till 

händelsens nedtecknande var kort. I anslutning till att intervjuerna skrevs ned diskuterade vi 

även deras innehåll. 

 

4. Beroendekritik 

Beroendekritik handlar om antalet led som informationen passerat innan den har nått den 

aktuella källan (Alvesson & Sköldberg, 1994). Eftersom vi träffade intervjupersonerna 

personligen och intervjuade dem har inte informationen passerat ett flertal led. Vi valde även 
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att inte i förväg skicka några intervjumallar till intervjupersonerna. Detta för att de inte skulle 

kunna förbereda svar som de trodde att vi ville höra. 

 

Vi fick kontakt med intervjupersonerna genom personalchefen på Sweden AB. Denne visste 

om att vi ville intervjua mellanchefer på olika positioner inom företaget, men besatt ingen 

annan kunskap om vårt syfte. Han gav oss flera namn och av dessa intervjuade vi de första 

åtta som ville medverka i vår undersökning. Källorna var med andra ord omedvetna om vilka 

som deltog i undersökningen och blev på så sätt oberoende av varandra. 

 

Bryman (1995) talar om validitet. Eftersom frågorna vi ställde rörde vårt problemområde har 

det vi valt att undersöka en hög validitet. Vid litteraturinsamlingen använde vi oss av flera 

källor som kan kopplas till de två begreppen. Därigenom stärks validiteten ytterligare. Tack 

vare den närhet till intervjuobjekten som uppstod försvagades risken att vi skulle uppleva 

informationen på olika sätt. Var det något som vi inte förstod hade vi möjligheten att fråga 

intervjupersonen. Det faktum att intervjuerna skickades tillbaka till intervjupersonerna för 

korrigering, samt att vi kunde återkomma till dem om det var något vi undrade över minskade 

ytterligare risken för feltolkningar. Därigenom stärks validiteten ytterligare. Genom att vi 

löpande under arbetets gång försökt bibehålla en hög validitet kvarstår även denna i praktiken. 
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3. Teori 

 

För att underlätta har teorikapitlet tematiserats i avsnitten management och ledarskap, vari 

begreppen presenteras. Här ges möjligheten att skönja skillnader mellan de två begreppen. I 

anslutning till dessa presenteras ett avsnitt där ytterligare skillnader presenteras ur ett 

jämförande perspektiv. Detta för att än mer klargöra skillnader mellan begreppen. 

 

 

3.1 Management 
 

Management växte fram under 1900-talets början. Under denna tid var omvärlden relativt 

stabil och kännetecknades av massproduktion. Organisationerna tenderade därefter att bli allt 

större och alltmer komplexa. De interna strukturerna var byråkratiska och arbetet var 

standardiserat. Det var chefen som kontrollerade, övervakade och planerade medan de 

anställda gjorde som de blev tillsagda. (Daft, 1997) 

 

Management fokuserar på kontroll, strukturering och problemlösning av den dagliga 

verksamheten (Kotter, 1990). Zaleznik (1992) menar att syftet med management är kontroll 

och rationalitet. Kotter (1990) menar vidare att det till den valda strukturen placeras ut rätt 

individer till varje arbetsuppgift. Arbetsplaneringen skall skapa metoder och system för att 

kunna övervaka implementeringen. Tyngdpunkten blir specialisering samt att sätta rätt person 

på rätt plats. 

 

Ovanstående innebär att management utövas inom en tidsram som vanligtvis sträcker sig från 

ett par månader till ett par år, det vill säga kortsiktigt (Kotter, 1990). Det medför ett 

detaljfokus på verksamheten för att bland annat kunna uppvisa positiva kvartalsrapporter 

(Sveningsson & Alvesson, 2003, Kotter, 1990). Det blir viktigt att i vårt fall ta upp sambandet 

mellan positiva kvartalsrapporter och detaljfokus då Sweden AB är ett börsnoterat företag. 

Börsnoterade företag kan med andra ord inte helt bortse från de kortsiktiga mål som skall 

uppfyllas. Det räcker dock inte att enbart se till dessa delar utan det krävs även att mer mjuka 

delar finns att tillgå (Kotter, 1990). Management har därför under senare år hamnat i 

skymundan av ledarskap (Daft, 1997). 
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3.2 Ledarskap 

 

Dagens postmoderna värld kännetecknas av dynamik och oförutsägbarhet. Jämfört med 

tidigare årtionden är den kaotisk. Företagen verkar nu i en omvärld som kännetecknas av 

komplexitet, internationalisering och risktaganden. Detta leder till en större ovisshet hos 

företagen vad gäller kontroll samt intern och extern planering. Globaliseringen har medfört att 

företag blivit större. Kraven har ökat och intressenterna har blivit fler samtidigt som 

konkurrensen hårdnat. För att bättre svara upp till omvärldens krav krävs ett nytt angreppssätt 

hos personer i ledande befattning som förespråkar flexibilitet, samarbete och decentralisering. 

Det sistnämnda är svårt att uppnå för internationella företag eftersom de är mer komplexa och 

därmed tenderar att bli toppstyrda. (Senge, 1996) 

 

Dagens chefer skall utöva ledarskap och inte längre vara en person framme i täten som 

kontrollerar och övervakar. De skall se till att hela gruppen samarbetar för att nå företagets 

mål. (Mintzberg, 1999) Målet är först och främst att integrera, engagera och få hela gruppen 

att gå i den valda riktningen. Genom detta blir det lättare att skapa team och koalitioner som 

förstår och accepterar företagets vision och strategi. (Kotter, 1990) Ledarskapets uppgift är 

även att inspirera och ge individerna energi att komma över politiska och byråkratiska hinder i 

förändringsprocesser och tillfredsställa de behov som finns men sällan uppfylls. Detta skapas 

genom att mer makt överförs till de anställda. (Kotter, 1990) Kumle & Kelly (2000) knyter 

även an till detta då de menar att ledarskap innebär att guida och leda individerna i 

organisationen. 

 

Ledarskap har en positiv innebörd. Detta innebär att personen som utövar ledarskap 

exempelvis skall ta hänsyn till individens åsikter och känslor, vilket tilltalar och framhäver en 

identitetskänsla. Den interna strukturen i ledardominerande organisationer verkar ofta 

turbulenta och oorganiserade, vilket också stämmer, men just dessa förhållanden främjar den 

individuella motivationen och producerar ofta oanade positiva resultat. (Zaleznik, 1992) De 

attribut som förknippas med ledarskap har en mer positiv innebörd än management. Därför 

blir det viktigt att knyta an till dessa eftersom de kan inverka på människans uppfattning om 

sig själv. 
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Problemet med långsiktig framgång är att det förutsätter långsiktig planering, något som blir 

omöjligt när detaljfokus föreligger (Senge, 1996). Den långsiktiga planeringen innebär ett 

skapande av en framtidsvision och en strategi som visar de förändringar som måste ske 

(Kotter, 1990). Senge (1996) nämner också att ledarskap innebär uppbyggandet av en vision 

och en strategi. Förhållandet mellan visionen (var företaget vill vara), och företagets 

nuvarande position (dagsläge) skapar ett spänningsgap mellan de båda. Ledarskap handlar om 

att kunna handskas med denna spänning. För att överkomma spänningen kan antingen 

dagsläget höjas mot visionen eller så sänks visionen till dagsläget. (Senge, 1996) 

 

Karaktäristika för begreppen visar att det finns skillnader dem emellan. Därför anser vi att det 

blir viktigt att undersöka dem ur ett jämförande perspektiv. Det blir därigenom möjligt att 

undersöka hur de båda begreppen samverkar och förhåller sig till varandra. 

 

 

3.3 Management och ledarskap ur ett jämförande perspektiv 

 

Flera forskare (Kotter, 1990, Zaleznik, 1992) betonar att det i dagens komplexa organisationer 

finns likheter mellan management och ledarskap, men att skillnaderna dem emellan är flera. 

Detta blir än mer synligt när den uppsjö av definitioner som finns studeras. Begreppen 

definieras på en rad olika sätt, men de övergripande betydelserna liknar varandra. Därför 

väljer vi att redogöra för de definitioner som vi tycker bäst visar dessa betydelser. 

 

En definition av management är ”one who directs or controls the affairs of a person, an 

enterprise, institution, or business.” medan en definition på ledarskap är ”the art of getting 

someone else to do something you want done because he wants to do it.” (Carter-Scott, 2001) 

Ytterligare definitioner anger att “(…) Strategy is the plan (leadership) and tactics is how the 

plan is carried out (management).” (Angulo, 2000) Zaleznik (1992) menar vidare att 

management inriktar sig på hur arbetet utförs, medan ledarskap koncentrerar sig på den 

inverkan händelser och beslut får för individerna i organisationen. 

 

Edgar Schein (1992) menar vidare att skapandet av en riktning för medarbetarna är 

ledarskapets unika och primära funktion. Det existerar dock lika många definitioner av 

ledarskap som det finns personer som har definierat det (Yukl, 2002). Schein (1992) anger 
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liknande skillnader mellan ledarskap och management som andra forskare, nämligen ”If one 

wishes to distinguish leadership from management and administration, one can argue that 

leadership create and change cultures, while management and administrators live within 

them.” Föregående definition kommer även Kotter (1990) in på. Han menar att management 

handlar om att producera tillfredsställande resultat som bibehåller effektivitet, medan 

ledarskap fokuserar på att skapa förändring. 

 

Kotter (1990) menar vidare att begreppet ledarskap kan utforskas ytterligare genom att sätta 

det i relation till management. Genom att jämföra begreppen med varandra och skilja dem åt 

syns uppkomsten av dem, dess strukturer och processer tydligare. Mintzberg (1999) anknyter 

till Kotters resonemang genom att anse att ledarskap och management skall ses som 

komplement till varandra. Kotter (1990) menar att det som sammanför och skiljer de två 

begreppen åt är att de existerar på samma nivåer, men angriper arbetet på olika sätt. Som 

exempel kan tas ett fotbollslag. De agerar tillsammans och har precis som organisationer mål 

att uppnå. Varje spelare har en uppgift, men en forwards uppgift är inte den samma som en 

mittspelares. 

 

Kotter (1990) menar att det är viktigt att se ledarskap och management som kompletterande 

begrepp för att kunna skapa nödvändiga förändringar. Han anser också att de två begreppen 

ensamma aldrig kan åstadkomma detta, utan enbart i samarbete med varandra. Här gör han 

synligt hur viktig integreringen av de två begreppen är för att kunna få ut det bästa av två 

världar, något som även Senge (1996) förespråkar. 
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4. Empiri 

 

Inledningsvis kommer Sweden AB att introduceras. I anslutning till detta kommer det 

empiriska materialet i form av intervjuerna att presenteras. Avslutningsvis kommer en 

sammanfattning av intervjuerna att redogöras. 

 

 

4.1 Företagspresentation 

 

Företaget är verksamt inom livsmedelsbranschen och startades under förra seklet. Det är 

verksamt både i Sverige och internationellt. Under 1900-talet ökade produktutvecklingen. 

Under 1970- och 1980-talet skedde en rad uppköp av utländska bolag, vilket ledde till att 

företaget gav sig in i nya branscher och förbättrade sin kärnkompetens. 1991 köps Sweden 

AB upp av ett annat svenskt företag och blev en självständig grupp inom koncernen. Målet 

som Sweden AB har idag är fortsatt utveckling, för att bli den globala ledaren inom sitt 

verksamhetsområde. 

 

Verksamheten är uppdelad i två enheter; komponent- och supplyenheten. Komponentenheten 

ansvarar för produkttillverkningen och supplyenheten för sammansättning av 

komponentenhetens tillverkade delar. 

 

Sweden AB bedriver verksamhet i hundra länder med cirka 10 000 anställda. I Sverige har 

företaget knappt 1500 anställda, varav huvudkontoret som vi besökte har runt 1000 anställda. 

Företaget är globalt och därför har de många konkurrenter och utsätts för större krav från 

intressenter. Företaget är börsnoterat och eftersträvar världsklass. Därför måste de snabbt 

svara upp till förväntningar som finns för att kunna behålla sin position på marknaden. Vi 

anser att det i förhållande till teorin vi tidigare presenterat blir synligt att företaget borde 

förespråka ett ledarskapstänkande. Detta gör de också genom att förespråka det 

situationsanpassade ledarskapet. Sweden AB har decentraliserade beslutsprocesser då 

företaget visar bra resultat, men tenderar att i takt med sämre resultat bli centraliserad. Vid 

tiden för undersökningen var verksamheten centraliserad. Den organisatoriska uppbyggnaden 

är hierarkisk och formell. Organisationen präglas av många chefsnivåer. Senge (1996) menar 

också att det finns en svårighet med att bibehålla överskådlighet och decentralisering i stora 
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företag. Dessa tenderar att bli toppstyrda och därmed utövas ofta management i stället för 

ledarskap. 

 

 

4.1.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

De personer vi har intervjuat är mellanchefer, uppdelade i fyra nivåer inom företaget. 

Intervjupersonen med den högsta befattningen har vi valt att benämna med mellanchefsnivå 1. 

Därefter följer mellanchefsnivå 2, 3 och 4. I arbetet uppmuntras personerna att ta snabba 

beslut och visa på positiva kvartalsrapporter. Under empiriinsamlingen upptäckte vi att 

verksamheten på Sweden AB är toppstyrd och centraliserad. Trots detta förespråkas 

situationsanpassat ledarskap genom olika internutbildningar. 

 

Nedan följer en presentation av hur organisationen på Sweden AB är uppbyggd. Detta för att 

kunna se vilken mellanchefsnivå varje intervjuperson tillhör. För enkelhetens skull visar 

organisationsschemat enbart de intervjuades position i förhållande till varandra. Med andra 

ord är dessa inte de enda mellanchefsnivåerna inom företaget. Inte heller är 

intervjupersonerna de enda mellancheferna på nivå 1-4. Hädanefter kommer vi i anslutning 

till intervjupersonernas namn även att ange den mellanchefsnivå de innehar. Mats benämns 

med andra ord som ”Mats (MC 1)”. 
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4.2 Redovisning av undersökningen 

 

Det empiriska materialet har tematiserats i sex avsnitt. Dessa kan kopplas till 

intervjupersonernas syn, kunskap, uppfattning och förståelse av begreppen management och 

ledarskap. De i empirin redovisade delarna blir nödvändiga för att se vad intervjupersonerna 

säger sig utöva och vad de faktiskt utövar i det dagliga arbetet. 

 

 

4.2.1 Intervjupersonernas tolkning av management och ledarskap 

 

Intervjupersonerna ombads att definiera management och ledarskap. Detta på grund av att 

deras uppfattning av begreppen har en inverkan på bland annat utövandet och förståelsen av 

begreppen. 

 

Kim (MC 3) svarar att management och ledarskap är samma sak och att de inte behöver 

skiljas åt. Han säger att ledarskap handlar om att 

 

”(…) få människorna i organisationen att lära sig själva. Kulturen är det centrala och innebär 

vetskapen om övergripande mål, kundens krav samt varför företaget är där det är.” 

 

Mats (MC 1) menar att 

 

”(…) management är något omodernt som handlar om att styra människor, medan ledarskap är 

mer naturligt och rätt i tiden.” 

 

Sylvester (MC 4) säger att management är att styra och köra den mer hårda stilen. Med den 

hårda stilen menar han 

 

”(…) management by fear. Det här skall göras och pang, pang, pang. Ledarskap handlar mer om 

att vi skall nå de här målen och tillsammans hjälpas åt för att nå dit.” 

 

Enligt Oskar (MC 3) är management att motivera avdelningen, få dem att göra ett bra arbete, 

samt att lyckas med det som skall göras. Han säger vidare att det finns vissa likheter mellan 
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begreppen, men att ledarskap är att tala för avdelningen och de anställdas intresse, medan 

management handlar mer om budget. 

 

För Paul (MC 4) innebär management produktions- och företagsledning och är ett vidare 

begrepp som innebär mer strategiarbete. 

 

”För mig är management mer att leda ett företag, eller en del av ett företag med allt vad som ingår 

där men ledarskap (…) handlar om att få människor att göra, få folk att fungera, att trivas i jobbet 

och att prestera så bra som möjligt.” 

 

Peter (MC 2) definierar management som något 

 

”(…) riktat mot organisationen och vad jag har för mål och förväntningar. Ledarskap är hur jag 

agerar mot mina medmänniskor, företagskultur och värderingar.” 

 

Jonas (MC 3) definierar ledarskap som något som utövas dagligen med personalen, medan 

han säger att management är något bredare. Han ser inte någon klar skiljelinje mellan 

begreppen. 

 

Tom (MC 2) vet inte vad det ena eller andra står för, men ser management som något tillsatt i 

organisationen (en befattning), medan ledarskap inbegriper personliga egenskaper. 

 

Sammanfattningsvis är de åtta cheferna på Sweden AB eniga om att det är svårt att definiera 

management och ledarskap, men uttrycker ändå att det är viktigt att göra det. De säger att det 

beror på vad vi menar med det. Management definieras av intervjupersonerna som ett vidare 

begrepp än ledarskap, riktat mot organisationens mål och förväntningar. Andra anser att det är 

ett hårdare begrepp som innebär budget, strategi och styrning. Det uttryckts även att 

management är omodernt och endast är en befattning. Ledarskap definieras bland annat som 

mer rätt i tiden, det mjuka, att kommunicera, hjälpas åt för att uppnå mål samt en egenskap 

som chefen besitter. Vidare förknippas ledarskap med människan i organisationen såsom 

företagets kultur, värdering och utveckling. 
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4.2.2 Vad intervjupersonerna säger sig utöva i praktiken 

 

Av intervjupersonerna säger Jonas (MC 3) att han utövar management, medan de andra säger 

att de utövar ledarskap. Jonas (MC 3) säger sig utöva management då han inte har ett direkt 

personalansvar. 

 

 

4.2.3 Karaktäristiska egenskaper för management och ledarskap 

 

Vilka karaktäristiska egenskaper som intervjupersonerna förknippar med ledarskap och 

management är viktiga att beakta. De kan vara en orsak till varför de tillfrågade väljer att kalla 

sig det ena eller det andra. Det blir också väsentligt att se vilka personliga egenskaper som 

fört intervjupersonerna till sina nuvarande positioner, samt hur de utövar det de påstår sig 

utöva (management eller ledarskap). 

 

Kim (MC 3) talar om att hans ledarskap går ut på att säga nej, vilket grundar sig på att 

medarbetarna har för mycket att göra och att han tvingas säga nej såväl till yttre som inre 

krav. De egenskaper som fört Kim (MC 3) till hans position är enligt honom själv hans 

erfarenheter, samt viljan att vara en lagspelare. Karaktäristiska egenskaper för en ledare är 

enligt Kim (MC 3) att vara en lagspelare, följt av att tycka att det är roligt med team och 

teambildning. Ledarskap innebär att 

 

”(…) man har struktur. En plan ska man ha och man ska kunna känna empati. (…) Vid stressade 

situationer går man till sin urmänniska även om jag vet att det är fel. Och de negativa sidorna jag 

har då är att jag kör över människor, jag har taskigt tålamod, jag kan inte få tid till att låta folk 

känna efter. Är det ett pressat läge och jag märker att det inte händer någonting så beordrar och kör 

jag själv. (…) Jag lyssnar inte på människor då.” 

 

 

Ledarskap innebär enligt Mats (MC 1) att vara tydlig, ha karisma och analytisk förmåga. 

Vidare är det viktigt att kunna utnyttja andras kompetenser och kunna arbeta i grupp. 

 

”Det är även viktigt att kunna sätta upp mål så att medarbetarna vet varåt de ska arbeta, samt vara 

en support för dem.” 
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De egenskaper som Mats (MC 1) har, är enligt honom själv, att han är väldigt mån om att 

uppnå de mål som han har. Vidare ser Mats (MC 1) sig som stresstålig, samt att han kan få 

andra att ta fram sina bästa sidor. Mats (MC 1) menar att han agerar olika beroende på 

situationen. Vidare är han väldigt tydlig, det vill säga han talar om hur han vill ha det. Mats 

(MC 1) är även en person som kan ta beslut utan mycket information. 

 

Sylvester (MC 4) försöker utöva ledarskap genom att motivera de anställda för att nå upp till 

de mål som de tillsammans ställt upp. Han säger även att 

 

”Management utövar jag väl också, men jag tror jag är mer åt ledarskapshållet.” 

 

Som person beskriver han sig som öppen, ödmjuk och att han tar hänsyn till vad människor 

tycker och tänker. Han säger vidare att han tycker om att få undan saker snabbt och komma 

till avslut för att sedan kunna ta tag i nya saker. 

 

”Jag försöker ta itu med problemen så fort de dyker upp istället för att avvakta.” 

 

Det är just hans egenskaper som handlingskraftig och att få saker gjorda som Sylvester (MC 

4) anser har fört honom till hans position i företaget. Karaktäristiska egenskaper för ledarskap 

är enligt Sylvester (MC 4) att lyssna på människor, ta till sig vad de tycker och tänker, men 

också att vara tålmodig och stå på sig. 

 

Oskar (MC 3) säger att han har diplomatiska egenskaper och menar att det är viktigt att 

 

”(…) inte spela extra viktig bara för att man är en högre chef. Många ser mig säkert som en 

kollega och inte som en chef vilket är bra i vissa lägen och kanske dåligt i andra. Man måste ju 

samtidigt som man är chef kunna gå och luncha med sina kollegor som en kompis.” 

 

Vidare menar Oskar (MC 3) att det är viktigt att kunna lyssna på sina arbetskamrater. 

Dessutom anser han att det karaktäristiska för ledarskap är att vara sakkunnig och kunna 

delegera. Oskar (MC 3) menar att han alltid hamnat i olika roller som inneburit en ledande 

befattning. Visst trivs Oskar (MC 3) med ansvar, men tycker att det är viktigare att han trivs 

med det han gör. 
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Det viktigaste i Pauls karriär har varit att växa och att lära sig. För att kunna utöva ledarskap 

tycker Paul (MC 4) att det är viktigt att tänka på att organisationen består av olika människor 

som skall fungera tillsammans. 

 

”Det är så lätt att säga att personalen är den viktigaste tillgången. Brukar det heta. Jag tycker 

generellt att man är, dom ställena jag har varit på, att det är där man har brustit mest.” 

 

Han menar att det är viktigt att behandla alla med respekt och att lyssna på människor. Paul 

(MC 4) ser sig som en bestämd person och säger vad han tycker. Vidare lägger han mycket 

energi på utvecklings- och planeringssamtal. Han går sin egen väg utan att snegla på andra i 

samma situation. Problem skall lösas när de uppstår. Senare uttrycker Paul (MC 4) att 

 

”(…) en av de viktigaste egenskaperna i en chefsroll är att vara smidig och kunna anpassa sig 

snabbt. Utan att för den skull förställa sig, anpassa sig helt enkelt.” 

 

När de karaktäristiska egenskaperna för ledarskap efterfrågas svarar Paul (MC 4) att 

 

”En formell ledare, bara någon som är utsedd till att leda en verksamhet behöver egentligen inte ha 

några egenskaper som (paus) jag tycker att man ska ha när man utövar ledarskap. (…) Den 

informelle ledaren får personalen att trivas och utvecklas.” 

 

Peter (MC 2) säger att karaktäristiska egenskaper för ledarskap är att lämna signaler; springer 

en ledare springer de anställda. En person som är bra på att utöva ledarskap är enligt Peter 

(MC 2) honom själv. Vidare svarar Peter (MC 2) att ledarskap inbegriper att ledaren är rak, 

visar riktningen och står fast vid den. Han skall även backa upp sina medarbetare utåt sett, 

men visa inåt om det var fel. 

 

”I arbetet är jag väldigt målmedveten. Jag kan gärna ta mig från punkt A till punkt B och ibland 

blir det att ”oj, nu trampar jag på någon”. Jag vill ha resultat, jag är väldigt energisk, lojal mot 

företaget, jobbar för mycket.” 
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Han beskriver vidare att 

 

”(…) det är i företagets intresse jag jobbar och sedan så får man väl göra det bästa av det som tar 

mig dit. Sedan tar jag hänsyn till individerna, men alltså det är för företagets bästa jag jobbar. (…) 

Man kan inte göra alla tillfreds utan om jag nu har ett mål och vision och jobbar mot det, så finns 

det personer som inte deltar och tycker likadant som jag. Och då säger jag till dem: ”följer du inte 

med, så finns det väl andra jobb någon annanstans.”” 

 

Peter (MC 2) tycker det är viktigt att kunna situationsanpassa sitt ledarskap. Han fortsätter 

med att detta är en av de stora svårigheterna med att utöva ledarskap. De egenskaper som fört 

honom till hans position är att han är väldigt energisk och vill ta sig fram. Han säger 

 

”Det kan vara lite vassa armbågar, trampar kanske på några ömma tår (…) Jag står för det jag 

säger och gör, och när jag har kunnat något har jag velat visa det.” 

 

Enligt Tom (MC 2) handlar ledarskap om personliga egenskaper som kan odlas fram om 

förutsättningar finns. Dessa egenskaper är bland annat att kunna lyssna och skapa förståelse 

för problem. Förmågan att engagera och delegera är också centrala. 

 

”Det är mer centrala beslut på toppnivå. Delegera inte, utan nu är det (paus) centraliserat.” 

 

Tom (MC 2) anser att det är hans förmåga att kommunicera och ha en bra kontakt med 

människor som har lett honom till hans position. Tom (MC 2) säger att 

 

”Ledarskap är ju egentligen att tala om att det är dit vi ska skjuta bollen och tydliggöra att det är 

där målet är, det är där man spelar, det är den riktningen. Sedan hur du spelar, om du använder 

vänster fot eller höger fot spelar egentligen ingen roll bara du kör i den riktningen. (…) Ledarens 

roll är att vara coachen som pekar ut riktningen och får engagemanget.” 

 

Han anpassar sitt ledarskap beroende på person, status eller situation. Han påpekar att det hela 

tiden pågår ett rollväxelspel. Tom (MC 2) illustrerar med exemplet att när han talar med sin 

fru har han en roll och när han talar med barnen har han en annan. 
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Jonas (MC 3) svarar att karaktäristiska egenskaper för ledarskap är följande: 

 

”Vi har ju på Sweden AB något som vi kallar situationsanpassat ledarskap. Det är väl lite grann att 

man beroende på den grupp man leder, så får man agera lite annorlunda.” 

 

Det karaktäristiska för management är att ha ekonomisk insikt, samt kunskap. När vi frågar 

Jonas (MC 3) vilka egenskaper som fört honom till hans position svarar han att han är effektiv 

och snabb. Han får saker och ting gjorda även om det kan bli lite fel och lite slarvigt. Det är 

också viktigt att inte bara arbeta i nuet, utan att lyfta blicken och titta framåt. Det är även 

viktigt att kunna staka ut en väg så att alla vet vart de skall någonstans. 

 

Det viktigaste för en ledare att tänka på är att personalen känner att ledaren har tid för dem, 

samt att personalen upplever ”att man är rätt”. Här kan noteras att Jonas (MC 3) inte reflekterar 

över att vi frågade om vad som är det viktigaste för en ledare att tänka på, utan svarade på vad 

som är viktigast för Jonas (MC 3) att tänka på. Jonas (MC 3) nämner att det är viktigt att 

personalen känner att 

 

”(…) ens chef, eller manager nu då, har tid för varje individ”. 

 

På arbetet tycker Jonas (MC 3) att det förväntas att personerna skall vara på ett visst sätt. De 

ska agera snabbt och komma till beslut. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de egenskaper som lett till att intervjupersonerna ser sig 

som ledare (och därmed också säger sig utöva ledarskap) är god kontakt med människor, 

målmedvetenhet, viljan att utvecklas, ta vara på medarbetarna samt utveckla deras kompetens. 

Vidare tror de tillfrågade på egenskaper som förmågan att klara av svåra situationer, vara 

ödmjuk och lyssna. De karaktäristiska egenskaperna för en ledare är sakkunnighet, strukturell 

förmåga och förmågan att lämna rätt signaler. Kunna arbeta i grupp, kunna stödja och lyssna 

samt kunna arbeta och se framåt i tiden hör också till de karaktäristiska egenskaperna. Många 

är mycket målmedvetna och resultatorienterade på arbetet, de är framåt och tar snabba beslut. 

Flera personer anger att de agerar olika beroende på till exempel situation, person eller status. 
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4.2.4 Det dagliga arbetet 

 

Vi vill veta vad intervjupersonerna gör i det dagliga arbetet, det vill säga ta reda på hur en 

normal dag ser ut. Det dagliga arbetet ser olika ut beroende på vem som intervjuades. En 

sammanfattande redogörelse för vad intervjupersonerna gör kommer att presenteras nedan. I 

analysen kan det sedan vara av vikt att analysera det dagliga arbetet i förhållande till 

exempelvis definitionen av ledarskap. Då kan det vara nödvändigt att nämna vad varje person 

gör i det dagliga arbetet. I vissa fall kan det vara av vikt att införa ett citat eller dylikt och då 

nämns vilken person som sagt det. 

 

Det dagliga arbetet innebär flera timmar möten. Dessa möten är givetvis av olika karaktär 

beroende på mellanchefsnivån. Övrig tid går till projektarbeten samt operativt arbete, såsom 

problemlösning, rutinarbete, bestämma riktning på produktionen samt tillfredsställa kundkrav. 

Ekonomiarbete i form av pris, budget, resultat och uppföljning nämner flera som centrala 

inslag i sitt arbete. 

 

Att arbeta mot mål nämns även som en del i den dagliga verksamheten. En person nämner 

planering, strategi och produktutveckling. En annan nämner personalvård, men Kim (MC 3) 

säger att han inte har tid att utveckla personalen på arbetet utan det måste göras på fritiden. 

 

 

4.2.5 Krav från över- och underordnade samt utmaningar 

 

Vi vill veta vilka krav i form av förväntningar från över- och underordnade som de tillfrågade 

känner ställs på dem. Vidare vill vi veta vad de anser vara det mest utmanande i sitt arbete. 

Detta är av vikt då de kanske kan bidra till att förstå hur de agerar i organisationen och varför. 

 

Kim (MC 3) menar att hans överordnade förväntar sig att de kortsiktiga målen uppfylls, samt 

att de är så kostnadseffektiva som de sagt i budgeten. Inom en snar framtid skall de även börja 

mäta sjukfrånvaro. Tonvikten ligger med andra ord på det som kan mätas och i dagsläget är 

det de hårda målen. Kim (MC 3) menar att 

 

”Två nivåer upp så vet ju inte den personen riktigt vad jag gör, utan kommer bara se siffrorna och 

då är det frågan om man har is i magen att jobba långsiktigt eller om man ska jobba kortsiktigt.” 
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De underordnade förväntar sig stora och snabba förändringar. Här uttrycker Kim (MC 3) att 

det är svårt att få dem att tycka det är roligt fastän det tar lång tid och poängterar även att 

tiden är den svåraste nöten att knäcka. Det är svårt att räcka till och allt som skall göras ryms 

inte under en fulltidsvecka. 

 

”Det är alldeles för mycket möten. (…) Att man verkligen tänker hur vill jag utveckla mina 

medarbetare, hur vill jag utveckla verksamheten här, den kan jag inte göra på jobbet. Den gör jag i 

andra sammanhang, det finns inte tid här, det är hundpromenaden och när man tar sig till och från 

jobbet och tid hemma. Det får man avsätta till den typen av funderingar.” 

 

De överordnade förväntar sig att Mats (MC 1) ska leverera bra resultat. 

 

”(…) Vi är börsintroducerade, så det är ju ett kvartalsvis tänkande som präglar börsen och alla 

företag. (…) Det viktigaste är att kunna uppvisa resultat här och nu.” 

 

Han tror de underordnade förväntar sig kompetens, stöd och en välorganiserad verksamhet. 

Att få alla människor åt samma håll ser Mats (MC 1) som utmanande. Det är viktigt att de vet 

vilka mål som finns, samt att det är en bra teamanda där människor mår bra. 

 

Förväntningarna från de överordnade på Sylvester (MC 4) är att förbättra processerna. Detta 

gäller inte bara den avdelningen som Sylvester (MC 4) arbetar på. De underordnade däremot 

förväntar sig 

 

”Att allt fokus ligger på avdelningen. Att man har kraft och tid att göra förbättringar för de 

enskilda individerna. Att alltid ha tid att komma ner och snacka om ingenting ibland också, så att 

säga.” 

 

Denna tid upplever Sylvester (MC 4) att han har till och från, men att det ibland är 

problematiskt. Den största utmaningen för Sylvester (MC 4) är dock att få avdelningen att 

fungera bättre. Arbetet i olika projekt ses även som viktigt och utmanade. 

 

Att avdelningen skall prestera en viss leveranssäkerhet inom vissa leveranstider är 

förväntningar som Oskars (MC 3) överordnade har. De vill vidare att sjukfrånvaron skall vara 

låg och att avdelningen skall ha få problem. De underordnade vill känna Oskars (MC 3) 

närvaro, samt att ha ett bra samarbete och någon att prata med när de har behov för det. Det 
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svåraste för Oskar (MC 3) är att leva upp till marknadens krav på leveranser samtidigt som 

han skall skydda produktionen genom att inte överbelasta den. Han ser det som ett maktspel 

där det gäller att göra alla till lags. 

 

Pauls (MC 4) överordnade förväntar sig en hel del rutinarbete, som exempelvis 

tidrapportering. De underordnade förväntar sig att de hålls informerade och att Paul (MC 4) 

ser till att de trivs och utvecklas på arbetet. Paul (MC 4) nämner också att han tror att 

närvaron är viktig, samt att han skall ta de nödvändiga besluten. Den största utmaningen i 

Pauls (MC 4) arbete är att få tiden att räcka till. Han uttrycker att 

 

”(…) värst är det när det är viktiga saker, som det som har med personerna att göra, som man inte 

hinner med.” 

 

Peters (MC 2) överordnade förväntar sig bra fabriksresultat. I detta sammanhang nämner även 

Peter (MC 2) nöjda medarbetare och menar vidare att 

 

”Chefen kan göra en sak, men måste ha kollektivet med sig”. 

 

De underordnade förväntar sig bra betalt och att de även vill ha mer ansvar och frihet. Detta 

menar Peter (MC 2) att de vill ha beroende på att mer ansvar ger mer pengar. Peter (MC 2) 

avslutar med att säga: 

 

”Man gör saker för pengar, tror man något annat så ljuger man”. 

 

Han säger sig ha ett bra förhållande till sina underordnade, men betonar att det inte går att 

vara överens med alla. Då han har ett mål eller en vision att arbeta mot och någon annan inte 

delar hans åsikt, säger han till personen 

 

”Vi behöver inte vara överens, men antingen så följer du med eller så följer du inte med”. 

 

Han fortsätter med att poängtera att om personen inte följer med så får denne söka arbete 

någon annanstans. Peters (MC 2) största utmaning är vad han skall göra efter denna 

anställning. Det kan vara en befordran nedåt, i sidled eller uppåt. 
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De överordnade förväntar sig att Tom (MC 2) skall uppfylla uppsatta mål, vara effektiv och 

ha en strävan mot world class. De underordnade förväntar sig 

 

”(…) en närhet till en diskussion och närhet till så att säga beslut och biktning”. 

 

De vill med andra ord känna att han är närvarande och att de kan diskutera, samt få möjlighet 

att pröva sina idéer. 

 

”Det finns så mycket krav på dig från ledning, från företaget, från omgivningen. Och sedan har du 

det andra kravet från människan och viljan som då ibland inte riktigt överensstämmer. (…) Det 

jobbiga är att få det mänskliga med i den väg vi måste gå.” 

 

Jonas (MC 3) överordnade förväntar sig att han 

 

”Inte bara ska jobba operativt, utan att man som chef även ibland kan lyfta blicken och titta lite 

framåt 3-5 år och se var vill vi komma, så att säga. Lite handlingsplaner och inte bara släcka 

bränder varje dag, utan vara lite mer framåt i sina handlingsplaner.” 

 

De underordnade förväntar sig det samma. De behöver också känna vart de är på väg och i 

vilken riktning de skall gå. Jonas (MC 3) anser dock att de här planerna blir 

 

”(…) rätt styvmoderligt behandlade” 

 

Detta på grund av att det operativa tar mycket tid och att det inte alltid kan vänta. Han 

fortsätter 

 

”(…) man har svårt att lyfta blicken, utan man jobbar bara i nuet”. 

 

Den största utmaningen ser Jonas (MC 3) som att komma dit de vill komma om 3-5 år. Jonas 

(MC 3) uttrycker även att han känner att han inte riktigt har tid för varje individ. Han nämner 

att det inte går att delegera uppåt för där är arbetsbelastningen större. Inte heller känner han att 

han kan delegera nedåt, så det mesta måste han göra själv. 

 

Sammanfattningsvis förväntar sig de överordnade rutinarbete, uppvisandet av goda resultat, 

måluppfyllelse, förbättrande av processer samt nöjda medarbetare med låg sjukfrånvaro. De 
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underordnade förväntar sig enligt intervjupersonerna främst en nära relation med sin chef. De 

vill att chefen skall avsätta tid för att prata med dem och informera dem. Vidare räknar de 

med en sakkunnighet och att chefen skall fatta beslut åt dem. Chefen förväntas även ge dem 

stöd. Den största utmaningen är tiden, men även att uppfylla alla krav och mål som ställs på 

dem i deras yrkesroll. 

 

 

4.2.6 Ledarskapsutövande 

 

Under intervjuerna diskuterades även hur ofta cheferna utövade ledarskap eller management. 

Detta gjordes för att se om intervjupersonerna utövar det de säger sig göra i praktiken. Svaren 

kom med flera 

 

”Det beror på vad ni menar med ledarskap”. 

 

Vi svarade inte. Istället måste intervjupersonerna utgå från vad de menar med ledarskap, 

vilket vi trodde skulle vara självklart. Av naturliga skäl kunde inte Jonas (MC 3) svara på 

frågan. 

 

Kim (MC 3) tycker frågan är svår och säger att det beror på vad som menas med ledarskap. 

 

”Vad menar man med ledarskap egentligen? Jag jobbar alltid med ledarskap men när det verkligen 

är ledarskap ledarskap, ja det är just när man interagerar med människor. Hur ofta interagerar jag 

(paus) ja, det är ett par gånger om dagen.” 

 

Han nämner vidare att ledarskap utövas ständigt bara genom att vara nere hos personalen och 

prata med dem. 

 

Paul (MC 4) tycker att han nästan hela tiden utövar ledarskap. Detta då han är ute i verkstaden 

och informerar eller när han går igenom planeringen. Peter (MC 2) svarar att han utövar 

ledarskap varje dag. 
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Sylvester (MC 4) svarar att 

 

”Alltså ledarskap för mig innebär väldigt mycket. Det är ju dagligen om man säger att man finns 

till hands för de anställda, så att säga, om det är någonting. Så på så sätt kan det ju vara dagligen, 

men det händer ju ibland att det är, vad ska man säga, inte är någon ledarfråga som dyker upp på 

en vecka eller något sånt. Det är lite svårt hur man ser det.” 

 

Oskar (MC 3) säger att han utövar ledarskap 

 

”(…) varje dag. Det är ofta bättre att jag fattar ett beslut hit och dit hela tiden och det är ofta bättre 

att fatta ett beslut, ett felaktigt beslut än att vela och säga ”jag vet inte”. Då säger jag hellre ”ja” 

eller ”nej” så får det kosta x antal tusen kronor även om det är fel. Tvekar gör jag sällan och jag 

fattar beslut hela tiden.” 

 

Mats (MC 1) menar att han ständigt utövar ledarskap. Han talar om ledningsgrupper, 

telefonkontakt med andra chefer och samtal i korridorerna. Han menar att besluten i 

korridorerna är exakt lika viktiga som de skriftligt formella. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ledarskap utövas vid olika tillfällen beroende på vad 

intervjupersonerna menar med ledarskap. De flesta anser dock att de utövar ledarskap varje 

dag. 

 

 

4.3 Sammanställning: nyckelord från de intervjuades svar 

 

För att överskådliggöra det empiriska materialet ytterligare presenteras nedan en gemensam 

sammanställning av de intervjuades svar. Sammanställningen utgörs dock enbart av 

nyckelord, som övergripande beskriver de intervjuades svar. För att bilda sig en egen 

uppfattning, vill vi dock uppmana läsaren att se sammanställningen enbart som ett stöd till 

empirin. 
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  Tolkning av management Tolkning av ledarskap Vad utövas? 

Kim (MC 3) Det samma som ledarskap Kultur, människor Ledarskap 

Mats (MC 1) Omodernt, styra Naturligt, rätt i tiden Ledarskap 

Sylvester (MC 4) Styra, hård stil Nå mål tillsammans Ledarskap 

Oskar (MC 3) Motivera avdelning, MEN: budget Tala i anställdas intresse Ledarskap 

Paul (MC 4) Företagsledning, strategiarbete Få människor att göra, trivas, 
prestera 

Ledarskap 

Peter (MC 2) Riktat mot org., samt hans mål Agera mot medmänniskor, kultur Ledarskap 

Jonas (MC 3) Bredare än ledarskap Utövas dagligen med personal Management 

Tom (MC 2) Tillsatt i org., en befattning Personliga egenskaper Ledarskap 

 

  Karaktäristiska egenskaper för 
ledarskap Hur utövar de ledarskap? * 

Kim (MC 3) Lagspelare, teambildning Struktur, empati 

Mats (MC 1) Tydlig, karisma, team, analytisk, 
support 

  

Sylvester (MC 4) Lyssna på människor Motivera, öppen, ödmjuk, snabba beslut 

Oskar (MC 3) Sakkunnig, delegera Diplomatiska egenskaper, lyssna, ej spela viktig 

Paul (MC 4) Informell/formell ledare Lyssna, respekt, anpassa sig, lösa problem 

Peter (MC 2) Lämna signaler Rak, visa riktning, backa upp medarbetare 

Jonas (MC 3) Situationsanpassat ledarskap, 
gruppen 

  

Tom (MC 2) Engagera, delegera   

 

 

* Intervjupersonerna svarade utifrån sig själv på frågan om vilka de karaktäristiska 

egenskaperna är för ledarskap. De svarade då i form av att ”jag utövar ledarskap …” och 

därför har vi valt att redovisa dessa svar. I dessa fall ställde vi återigen frågan om de 

karaktäristiska egenskaperna för ledarskap. 
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  Egenskaper för intervjupersonernas 
befattning Krav från överordnade 

Kim (MC 3) Erfarenhet, lagspelare Kortsiktiga mål, kostnadseffektiv 

Mats (MC 1) Målorienterad, snabba beslut, ta fram 
andras bra sidor 

Bra resultat, kvartalsvis tänkande 

Sylvester (MC 4) Handlingskraftig Förbättra processer 

Oskar (MC 3) Hamnat i sådana roller löpande i arbetet Leveranssäkerhet inom tid, låg sjukfrånvaro 

Paul (MC 4) Växa och lära sig Rutinarbete 

Peter (MC 2) Energisk, vill ta sig fram Bra fabriksresultat, nöjda medarbetare 

Jonas (MC 3) Effektiv, snabb, lyhörd Lyfta blicken, staka ut vägen 

Tom (MC 2) Kommunicera, kontakt med människor, 
coach 

Måluppfyllelse, effektivitet, "world class" 

 

 
Krav från underordnade Utmaning Hur ofta ledarskap 

utövas 
Kim (MC 3) Stora, snabba  

förändringar 
Tid Alltid, men 2 ggr./dag 

Mats (MC 1) Kompetens, stöd, 
välorganiserad 

Få alla åt samma håll Ständigt 

Sylvester MC 4) Fokus på avd., snacka  Bra fungerande avd., projektarbete Dagligen, men 1 g/vecka 

Oskar (MC 3) Närvaro, samarbete, prata 
m. medarbetare 

Uppfylla inre och yttre krav Varje dag 

Paul (MC 4) Informera, trivas, närvara, 
beslut 

Tid Nästan hela tiden 

Peter (MC 2) Bra betalt 
Vad han skall göra sedan Varje dag 

Jonas (MC 3) Det samma som 
överordnade 

Tid, komma dit de vill Utövar management 

Tom (MC 2) Närvaro Få med det mänskliga m. i arbetet P.g.a. egenskap alltid 
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5. Analys 

 

Indelningen av analyskapitlet är uppdelad i två teman. Vi vill analysera om cheferna på 

Sweden AB utövar management eller ledarskap i praktiken. Därför kommer det i det 

inledande kapitlet redogöras för intervjupersonernas tolkning av management och ledarskap. 

Intervjupersonernas syn, uppfattning och åsikter av begreppen på samtalsnivå, eller pratnivå, 

kommer att presenteras. Därefter redogörs för den tvetydighet som uppstår när 

intervjupersonerna pratar om begreppet ledarskap. De två första kapitlena blir centrala för 

att slutligen kunna besvara vad som utövas i praktiken. Detta besvaras genom att vi i det sista 

kapitlet redogör för vad intervjupersonerna utövar i praktiken. För att kunna göra detta blir 

redogjorda delar i empirin användbara i olika delar av analysen. 

 

 

5.1 Intervjupersonernas tolkning av management och ledarskap 

 

Teoretiker såsom Kotter (1990), Zaleznik (1992) och Carter-Scott (2001) menar att 

management medför kontroll, detaljfokus på kort sikt, samt övervakning av hur arbetet utförs. 

Intervjupersonernas tolkning av management går att relatera till det som återgavs i den 

teoretiska referensramen, då den redogör för management i avseenden som att styra, 

övervaka, organisationsinriktat och administrativt arbete såsom budget och planering. 

 

Daft (1997) menar att koncentrationen kring management är ovanlig idag och alltmer har 

skjutits åt sidan av ledarskap. Det samma pratar även intervjupersonerna om, eftersom 

management enligt dem är omodernt. De menar att ledarskap är modernt, rätt i tiden och 

handlar om kultur. Vidare också om att uppnå mål tillsammans, samt agera med och engagera 

individen i organisationen så att de trivs och presterar bra. Intervjupersonernas tolkningar av 

ledarskap stämmer i flera avseenden överens med hur teoretiker, som exempelvis Kotter 

(1990), Zaleznik (1992) och Mintzberg (1999), beskriver ledarskap. 

 

Hittills förda resonemang gör att ett mönster tydliggörs i empirin, eftersom intervjupersonerna 

begreppsbas stämmer överens med teorin, om än i olika dimensioner. Intervjupersonernas 

tolkningar av management och ledarskap visar tydligt att deras kunskap kring begreppen, på 

samtalsnivå, har en teoretisk förankring. Detta på grund av att deras uppfattning och tolkning 
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av begreppen stämmer överens med det som teoretiker förespråkar. Den teoretiska 

förankringen skapar tillsammans med intervjupersonernas tolkning av begreppen 

kunskapsformationer. Med kunskapsformationer menar vi således varje intervjupersons 

enskilda uppfattning och tolkning kring begreppen. Den övergripande uppfattningen av 

begreppen, exempelvis intervjupersonernas beskrivning av dem, stämmer överens. Det är 

först när vi går in på djupet som uppfattningarna kring begreppen skiljer sig åt. Bland annat 

ser vi inget i empirin som visar på att management och ledarskap ses som komplement till 

varandra, något som teoretiker beskriver som viktigt. 

 

Något som vi dock tydligt märker är att intervjupersonerna när de pratar om management, 

tolkar det som något mer negativt än vad teorin visar. Detta märks eftersom 

intervjupersonerna beskriver begreppet som hårt, omodernt och styrande, vilket de inte vill 

förknippas med. Som exempel kan Sylvester (MC 4) nämnas som ser management som något 

hårt. Samtidigt säger han tvekande att han utövar management, men ser sig mer som ledare. 

Oskar (MC 3) beskriver först management och ledarskap på snarlika sätt, men nämner senare 

att management handlar om den hårda variabeln budget. Detta tydliggör att 

intervjupersonernas tolkningar av management får en mer negativ innebörd än ledarskap. Den 

person som pratar om att han utövar management blandar dessutom in ledaregenskaper i sin 

beskrivning. Det menar vi kan bero på att han vill ge management en mer positiv innebörd, 

eftersom han säger att han utövar det. 

 

I anslutning till ovanstående kan sägas att de intervjuade talar positivt om ledarskap och 

majoriteten säger även att de utövar ledarskap. Ledarskap har, enligt intervjupersonerna, en 

mer sympatisk karaktär, med egenskaper som förmågan att lyssna, stödja och kunna arbeta i 

grupp. Detta medför att intervjupersonerna eftersträvar ledarskap. Det faktum att Sweden AB 

förespråkar situationsanpassat ledarskap inverkar också på intervjupersonernas tolkningar av 

och associationer till begreppen. Vidare menar vi att förhållandet mellan intervjupersonerna 

(exempelvis med avseende på över- och underordnad) på Sweden AB påverkar de 

intervjuade. 

 

När intervjupersonerna pratar om management och ledarskap utgår de ständigt från sin 

kunskapsformation. Den av dem skapade kunskapsformationen använder intervjupersonerna 

således som ett medel för att höja sig själva till den nivå där de mår bra och känner att 

omgivningen uppfattar dem positivt och förknippar dem med positiva och bra egenskaper. För 
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intervjupersonerna är det således i hög grad relevant att prata om att de utövar ledarskap, då 

det är positivt. Därigenom stärks deras självkänsla. Självkänslan är av oerhörd betydelse, 

eftersom den är avgörande för individens välmående. Intervjupersonernas identitets- och 

självkänsla spelar således en avgörande roll för vad de intervjuade pratar om att de utövar. 

Mats (MC 1) nämner till exempel att 

 

”(…) management känns inte riktigt modernt (…) ledarskap tycker jag känns mera rätt”. 

 

Här ser vi klart och tydligt att ledarskap för Mats (MC 1) är det moderna och det rätta att 

utöva, medan management är föråldrat. Ledarskap är det nya och moderna och alla skall 

därför utöva det, eftersom de vill vara ”rätt” och agera ”rätt”. Annars skulle de uppfattas som 

annorlunda. Sweden AB förespråkar dessutom situationsanpassat ledarskap, vilket vi menar 

leder till att de också vill utöva detta. 

 

Vår reflexiva tolkning är att intervjupersonerna pratar om sig själva som ledare och talar om 

att de utövar ledarskap, då det ger dem en bra identitetskänsla. Det är bra och modernt att 

utöva ledarskap, medan det ses som mindre bra och gammalmodigt att utöva management. 

Detta medför i sin tur att intervjupersonerna på Sweden AB absolut vill förknippas med 

ledarskap. För att åskådliggöra de resonemang vi fört hittills och visa hur självkänslan 

påverkar intervjupersonernas tolkning och associationer av begreppen redovisas nedan en 

figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Identitetskänslocirkeln 

 

Intervjupersonerna vill av sin omgivning relateras med positiva attribut för sin självkänslas 

skull. Detta medför att ledarskap eftersträvas, då det förknippas med positiva egenskaper. Ju 

mer positivt intervjupersonerna tolkar ledarskap, desto mer negativt uppfattar de management.  

Intervjupersonerna vill förknippas 
med positiva attribut 

Ledarskap tolkas som 
något positivt 

Management tolkas som något 
negativt 

Intervjupersonerna vill inte förknippas 
med management 
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Det medför att intervjupersonerna inte vill förknippas med management. Det leder i sin tur 

tillbaka till att ledarskap blir än mer positivt och eftersträvansvärt. Det skapas med andra ord 

en cirkel, där det blir tydligt att identitetskänslan påverkar intervjupersonernas sätt att tala om 

ledarskap. 

 

 

5.2 Tvetydigheten kring begreppet ledarskap 

 

Under intervjuerna erfor vi att begreppet ledarskap ställer till bekymmer för 

intervjupersonerna. De pratar om att de utövar ledarskap, men när de senare under intervjun 

talar om deras arbete märker vi att intervjupersonernas egna tolkningar och uttalanden inte 

alltid stämmer överens. Intervjupersonernas teoretiska kunskap om ledarskap, som 

diskuterades i föregående delkapitel, överensstämmer i grunden med teorin. Vi menar således 

att de har en begränsad teoretisk uppfattning av begreppet, eftersom de utifrån den teoretiska 

begreppsbasen vidare gör individuella begreppstolkningar. 

 

Under intervjuerna märks det tydligt att intervjupersonernas uppfattning, syn och tolkning av 

begreppet ledarskap omges av en osäkerhet och tvetydighet. Det iakttogs bland annat av oss 

när de tillfrågade pratar om hur ofta de utövar ledarskap på arbetet. Kim (MC 3) är ett 

exempel på ovanstående. Kims (MC 3) uppfattning av ledarskap, att det handlar om kultur 

och människan, stämmer överens med teorin. Han säger vidare att han alltid utövar ledarskap. 

Senare pratar han om att han utövar ledarskap ett par gånger i veckan i de fall han interagerar 

med medarbetarna. Vidare berättar han att tid för de anställda och deras utveckling ägnar han 

sig åt på fritiden. 

 

Ovanstående menar vi klart visar tvetydigheten kring begreppet ledarskap, eftersom Kim (MC 

3) växlar mellan att ledarskap utövas hela tiden och ett par gånger i veckan genom interaktion 

med medarbetare. Tvetydigheten görs även tydlig när han i anslutning till detta pratar om att 

han inte har tid för sina medarbetare på fritiden, vilket visar att han inte interagerar med dem 

på arbetsplatsen, den plats där han säger att han utövar ledarskap. 

 

De möten som han deltar i ger inte heller någon möjlighet till interaktion med medarbetarna, 

eftersom dessa möten mestadels sker på mellanchefsnivå. Det visar igen att interaktion med 
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medarbetare inte finns i någon stor utsträckning, vilket stärker tvetydigheten kring begreppet 

ledarskap då det ledarskap Kim (MC 3) pratar om blir motsägelsefullt. 

 

Tvetydigheten visar sig även i Sylvesters (MC 4) svar. Han säger att han alltid utövar 

ledarskap genom att ständigt finnas till hands. Han fortsätter med att berätta att det ibland inte 

dyker upp någon ledarskapsfråga på en vecka och att han ofta deltar i möten. Han pratar 

dessutom om att han vill få undan problem fort och att ledarskap handlar om att lyssna på och 

motivera sina medarbetare. Sylvesters (MC 4) uttalanden visar, precis som i fallet med Kim 

(MC 3), på tvetydigheten kring ledarskap. Han pratar om att han utövar ledarskap, att han 

skall finnas till hands, att han skall lyssna och motivera sina medarbetare. Detta 

överensstämmer inte med hur han säger att han arbetar och utövar ledarskap, exempelvis 

genom möten och snabb problemlösning. Därigenom blir tvetydigheten kring begreppet ett 

faktum. 

 

Paul (MC 4) talar om ledarskap i form av den informelle och den formelle ledaren. Paul (MC 

4) är mellanchef och därmed en formell ledare som exempelvis att kunna lyssna och 

respektera medarbetarna. Han säger att han utövar ledarskap flera gånger dagligen. Han 

menar vidare att den formelle ledarens uppgift är att ta hand om hela verksamheten, något 

som han tidigare sagt var management. Pauls (MC 4) resonemang visar att ledarskap, när han 

talar om det, inte överensstämmer. Han säger att ledarskap utövas, men Pauls (MC 4) 

uttalanden blir tvetydiga när de sätts i relation till vad han pratar om att han gör, då det inte 

kan knytas till det han säger är ledarskap. Trots detta säger han att den formelle ledaren inte 

besitter några ledaregenskaper överhuvudtaget. Paul (MC 4) förbiser att han i och med sin 

position som mellanchef på Sweden AB är en formell ledare. Genom detta uttalande blir det 

som Paul (MC 4) talar om tvetydigt och motsägelsefullt. Han binder ris åt egen rygg. 

 

Peter (MC 2) pratar om att ledarskap handlar om att lämna signaler till de anställda och att 

agera med sina medmänniskor så att de trivs. Han ser sig själv som en bra ledare. Senare 

under intervjun motsäger han dock sig själv i flera avseenden. Han pratar bland annat om att 

han alltid ser till företagets bästa i första hand och att hans målmedvetenhet leder till att han 

ofta använder ”vassa armbågar” och ibland trampar på och kör över sina medarbetare. 

 

Ovanstående blir oförenligt av den anledningen att Peters (MC 2) tolkning av vad ledarskap är 

och hans tal om hur han utövar ledarskap inte överensstämmer. I de fall Peter (MC 2) 
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använder vassa armbågar och trampar på folk, agerar han inte med sina medarbetare på ett sätt 

som gör att de trivs. Han förmedlar inte heller de signaler som han relaterar till ledarskap, som 

exempelvis att visa riktning och föregå med gott exempel. Detta är anledningen till 

tvetydigheten kring ledarskapsbegreppet. 

 

Oskar (MC 3) pratar om att han utövar ledarskap, eftersom han tycker att ledarskap är 

modernt. Management är urmodigt och handlar bara om siffror. Den mer negativa klang 

Oskar (MC 3) ger det senare begreppet leder till att han inte vill associera sig med 

management. Därför väljer han att i sin tolkning av ledarskap lägga till delar av management 

på grund av att han vet att han även ägnar sig åt en del managementuppgifter. I de fall han 

pratar om ledarskap säger han exempelvis att det handlar om att delegera och lyssna. I 

kontrast till att han pratar om att han utövar ledarskap pratar han dessutom om att hans arbete 

innebär flera möten på mellanchefsnivå, budgetarbete samt leveranssäkerhet inom en viss tid. 

Här blir det tydligt att Oskar (MC 3) motsäger sig själv. Han säger att han utövar ledarskap, 

men när han pratar om sitt arbete blir det tydligt att arbetsuppgifterna främst är administrativa, 

såsom exempelvis budgetarbete och leveranssäkerhet. Tvetydigheten blir därmed än en gång 

ett faktum. 

 

Jonas (MC 3) talar om för oss att han utövar management på grund av att han inte har direkt 

personalansvar över ett flertal personer. Istället säger han att det är de två gruppcheferna 

under honom som har direkt personalansvar för medarbetarna i verkstaden. Jonas (MC 3) 

blandar i sin tolkning av management in delar av ledarskap, som exempelvis att staka ut 

vägen och vara lyhörd. Anledningen till att han blandar begreppen menar vi beror på att han, 

precis som Oskar (MC 3), uppfattar management som mer negativt än ledarskap. Det menar 

vi bland annat beror på att Sweden AB infört situationsanpassat ledarskap. Jonas (MC 3) har 

dock uppfattat detta ledarskap som något som kan utövas om personen har ansvar för en 

grupp, vilket han säger att han inte har. Därför väljer han att blanda de två begreppen och 

undkommer därmed den negativa klangen. I och med detta uppstår en otydlighet och 

tvetydighet kring begreppet ledarskap. 

 

Övriga intervjupersoner talar om ledarskap i termer av att engagera och få med medarbetarna 

samtidigt som de nämner att det är viktigt att ta snabba beslut. Ledarskap handlar om mjuka 

delar, såsom kultur och människan (Schein, 1992). Vi menar att det blir omöjligt att göra 

medarbetarna i organisationen delaktiga och engagerade i processer om besluts tas fort och 



 42

medarbetarna inte blir delaktiga. Det går inte heller att interagera, utveckla medarbetare och få 

dem att trivas om de inte visas hänsyn på arbetsplatsen. Detta är svårt för intervjupersonerna 

att göra, då alla uttrycker att mycket av deras arbetstid är möten på mellanchefsnivå. 

 

För att underlätta för läsaren, kommer nedan en figur att presenteras som visar hur 

tvetydigheten kring ledarskap uppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Tvetydighetscirkeln 

 

Vi menar att det i alla intervjupersoners fall ständigt tydliggörs en tvetydighet när de talar om 

ledarskap. Tvetydigheten är ett resultat av flera motsägelser, som kommer av 

intervjupersonernas egna uttalanden. De intervjuade tolkar och pratar till en början allmänt 

om ledarskap som något positivt och den allmänna kunskapen stämmer överens med teorin. 

Vi vill dock påpeka att det inte är intervjupersonernas teoretiska kunskap av ledarskap som 

gör att det de pratar om blir motsägelsefullt. Snarare är motsägelsen och därmed också 

tvetydigheten ett resultat av deras tolkning av begreppet i kombination med deras prat om hur 

de utövar ledarskap. Detta leder till att begreppet ledarskap upplevs som bräckligt och 

tvetydigt. Uppfattningen och innebörden av ledarskap går inte förlorad, men de intervjuades 

tal om ledarskap leder till att begreppet blir tvetydigt och bräckligt. 

 

Sweden AB förespråkar situationsanpassat ledarskap, vilket leder till att majoriteten av de 

tillfrågade pratar om att de utövar ledarskap. En teoretisk förankring av ledarskap finns hos 

alla tillfrågade, men tolkningarna tar sedan individuella former. Varje intervjuperson utgår 

från sin kunskapsformation. Det varje intervjuperson säger om ledarskap blir dock 

motsägelsefullt. Det sätt de tolkar begreppet på och hur de sedan pratar om sitt arbete och 

deras ledarskap går inte att förena med varandra. Detta leder till att begreppet ledarskap blir 

tvetydigt. Det blir även i detta fall, som i det förra, en ond cirkel. 

 

Intervjupersonernas 
tolkning av ledarskap 

Motsägelser 

Tvetydighet Olika uppfattningar 
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Det är väsentligt att påpeka varför tvetydigheten uppstår när intervjupersonerna talar om 

begreppet ledarskap. Intervjupersonernas tolkningar skiljer sig åt, både individuellt och 

mellan dem. Till exempel talar flera intervjupersoner om att köra över medarbetarna och göra 

medarbetarna delaktiga i processerna. Dessa är två egenskaper som intervjupersonerna säger 

är ledarskap. Det blir dock tydligt att dessa två egenskaper är oförenliga med varandra, varav 

en tvetydighet uppstår kring begreppet ledarskap. Poängen vi vill visa är att om ledarskap är 

tvetydigt bland intervjupersonerna, kan det bli svårt för dem att veta hur de skall utöva 

ledarskap i praktiken. 

 

 

5.3 Utövas management eller ledarskap? 

 

Kim (MC 3) anser att han utövar ledarskap, vilket för honom innebär att arbeta med team och 

teambildning. Vi anser att det finns motsägelser i Kims uttalanden under intervjun. Först säger 

att han utövar ledarskap samtidigt som han i sina pressade lägen, när inte mycket tid finns, går 

till sin urmänniska. Han menar att han då har negativa egenskaper som att köra över 

människor. Kim (MC3) nämner vidare att han i dessa lägen har dåligt tålamod och att han går 

sin egen väg utan att lyssna på andra. Uttalandet visar att Kim (MC 3) i praktiken anammar ett 

managementperspektiv, eftersom han i dessa lägen gör som han själv vill, kontrollerar och 

styr de anställda. Ovanstående rimmar illa med ledaregenskaper som att få med teamet, för att 

i nästa skede köra över och inte lyssna på medarbetarna. 

 

En bra ledare är, enligt Kim (MC 3), någon som har tid för sin personal, men anger i 

anslutning till detta att hans dagliga arbete mest är möten, samt arbete med budget och 

prissättning. Kim (MC 3) avsätter mycket tid till budget och prissättning, vilket också visar att 

han stora delar av sin arbetstid ägnar sig åt managementrelaterade arbetsuppgifter. Så gott 

som ingen tid ges på arbetet för tankeutveckling och utveckling av medarbetare, något som 

Kim (MC 3) menar hör till ledarskap. Detta sker istället på fritiden, det vill säga under 

hundpromenaden samt till och från arbetet. De krav som kommer av de dagliga 

arbetsuppgifterna gör att ledarskap inte kan utövas i Kim (MC 3) praktiska arbete. 

 

Ännu en anledning till varför Kim (MC 3) i praktiken inte kan utöva ledarskap beror på de 

överordnades krav. Dessa krav är enligt Kim (MC 3) att han skall koncentrera sig på att uppnå 
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kortsiktiga mål och vara kostnadseffektiv. Ledarskap innebär långsiktigt arbete, visa riktning 

och få alla att gå i den riktningen, för att de själva vill det. Vi menar att det därmed blir svårt 

för Kim (MC 3) att utöva ett långsiktigt ledarskap då kraven från de överordnade är 

kortsiktiga. Kim (MC 3) uttrycker även under intervjun att det är svårt att arbeta långsiktigt, 

då chefer två nivåer upp bara ser vilka siffror Kim (MC 3) åstadkommit på kort tid. Det blir 

på grund av detta svårt för Kim (MC 3) att arbeta långsiktigt då han bedöms efter sina 

kortsiktiga resultat. Vi menar att Kim (MC 3) har en teoretisk kunskap kring ledarskap, när 

han betonar att ledarskap skall utövas på lång sikt. Detta till trots utövar Kim (MC 3) inte 

ledarskap bland annat på grund av de överordnades krav på kortsiktighet.  

 

Mats (MC 1) menar att management innebär att styra människor och att det är omodernt, 

medan ledarskap känns mer rätt i tiden och handlar om att leda människor. Mats (MC 1) 

uttalande ovan visar att ledarskap är ”det rätta” att utöva, medan management ses som det 

styrande och eftersträvas därför troligen inte. Mats (MC 1) dagliga arbetsuppgifter innebär: 

 

”Mycket av mitt jobb handlar om att planera framåt, jobba med strategier, produktion eller 

verksamhetsplan (…) Vad vi skall göra de närmsta två åren.” 

 

Här nämner Mats (MC 1) arbetsuppgifter som till en början tyder på att han faktiskt utövar 

ledarskap, men eftersom den nämnda tidsperioden är kortsiktig knyts det inte an till ledarskap 

som utövas på lång sikt. Han berättar vidare för oss att mycket av hans arbete handlar om 

kortsiktig planering, vilket gör att han inte kan fokusera på det långsiktiga arbetet. Detta gör 

att vi menar att han i sitt dagliga arbete utövar management, inte ledarskap. 

 

Mats (MC 1) anser att de viktigaste beståndsdelarna i hans ledarskap är att kunna arbeta i 

grupp, ge sina anställda stöd och få dem att gå åt samma håll. Här ser vi att Mats (MC 1) har 

en teoretisk förankring i vad begreppet ledarskap innebär. Mintzberg (1999) menar till 

exempel att ledarskap innebär att arbeta i grupp samt att få denna grupp att arbeta mot 

företagets mål. Mats (MC 1) praktiska arbete innebär resande och ledningsmöten, vilket får 

till följd att Mats (MC 1) inte spenderar mycket tid på någon av arbetsplatserna. Dessa krav på 

mycket resande i arbetet gör att det blir svårt för Mats (MC 1) att utöva ledarskap, genom att 

ge de anställda stöd samt arbeta i grupp, när han sällan är närvarande. Vi anser därför att 

ledarskap inte utövas i enlighet med det han själv säger. Mats (MC 1) är däremot av den 

uppfattningen att han utövar ledarskap under ledningsmöten där de ”pratar lite informellt”. De 
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flesta av dessa möten sker på mellanchefsnivå. Därför minskar hans möjlighet att utöva 

ledarskap ytterligare. 

 

Ledningens krav på resultat- och planeringsarbete visar att han måste ägna tid till att 

tillgodose dessa, vilket återigen inskränker hans möjlighet att utöva ledarskap. Det är inte 

möjligt för Mats (MC 1) att ge stöd åt sin personal, visa riktning och få alla att gå i denna 

riktning om han måste fokusera kortsiktigt. Han är inte alltid tillgänglig, han är 

resultatinriktad och vidare leder han sina underordnade under ett högt tempo, förbiser han 

kanske viktiga ledarskapsfaktorer. 

 

Mats (MC 1) faktiska arbete handlar mycket om kontroll, produktion, möten och andra 

kortsiktiga åtaganden, det vill säga administrativa delar som teorin förknippar med 

management. Vi anser därför att Mats (MC 1) i praktiken utövar management. Mats (MC 1) 

nämner även ledarskapsutbildningar han deltagit i och där han lärt sig att ledarskap, vision 

och långsiktig planering är nyckeln till framgång. Detta anser vi vara ett skäl till varför han 

associerar sig med ledarskap i ord och handling. 

 

Sylvester (MC 4) säger att ”Jag är väl mer inne på att leda folk”. Vidare menar han att management 

handlar om att ”köra över folk”. Detta visar tydligt den dåliga klang som begreppet management 

fått på Sweden AB och hur det kommit att ersättas av det goda ledarskapet. Sylvester (MC 4) 

säger vidare att ledarskap innebär att ”ha tid att lyssna”, men nämner senare att tiden inte räcker 

till för allt han vill göra. Det faktum att Sylvester (MC 4) känner att han ”måste få undan saker 

snabbt och avsluta snarast och påbörja nya saker” visar tydligt detta. Han skall nå upp till de 

överordnades krav, vilka bland annat är att se till marknaden och kortsiktigt arbete. Istället för 

att arbeta långsiktigt ligger fokuseringen på att avsluta uppgifter så fort som möjligt. Detta 

tyder än en gång på att möjligheterna att utöva det ledarskap han vill utöva inskränks, 

eftersom han har ett pressat tidsschema, samt måste fokusera på kort sikt. Sylvesters egentliga 

arbete leder därför till att ledarskap suddas ut och ersätts med de av ledningen sett primära 

och viktiga managementfunktionerna. 

 

Sylvester (MC 4) nämner vidare att arbetet blivit alltmer toppstyrt, vilket gör det svårt för 

mellancheferna att delegera ansvar till sina underordnade. Ledarskap innebär bland annat 

delegering, menar Senge (1996), men samtidigt anser han att det är denna delegering och 

flexibilitet som är ett problem för globala företag. Ledarskap blir därmed, enligt oss, svårt att 
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utöva. Detta beror dels på det ovan nämnda kravet på den kortsiktiga fokuseringen, dels på 

tidsbristen och dels på den centraliserade verksamheten som medför kontroll och planering 

uppifrån hierarkiskt sett. Kontroll och planering är något som förknippas med management, 

vilket bland annat av Daft (1997), Mintzberg (1999), Kotter (1990) och Zaleznik (1992) 

nämner i sina skrifter. Sylvester (MC 4) utövar, enligt oss, således inte ledarskap. Han vet att 

ledarskap är bra och att det skall eftersträvas, men han vet inte hur han skall göra det på grund 

av att hans praktiska arbete kräver en managementsyn. Detta då han å ena sidan skall utöva 

ledarskap och å andra sidan skall fokusera kortsiktigt. 

 

På frågor som rör ledarskap svarar Oskar (MC 3) med att använda ordet chef. Vi menar att 

Oskar (MC 3) inte tänker på att chef och manager är samma sak, utan att han förknippar 

management med den hårda stilen som han känner att han inte utövar. Detta styrks även när 

han associerar management till den hårda variabeln budget.  

 

Samtidigt beskriver han att han utövar ledarskap dagligen genom att ständigt fatta snabba 

beslut. Han poängterar att det är bättre att fatta ett felaktigt beslut än inget alls. Detta krav på 

snabba beslut gör att medarbetarna troligen inte hinner bli delaktiga i beslutsprocessen. Oskar 

(MC 3) menar också att han inte har tid för sin personal. Ledarskap innebär ett förespråkande 

av kommunikation med anställda, ansvarstagande och främja delaktighet, egenskaper som 

Oskar (MC 3) själv även nämner. Det förhållningssätt som Oskar (MC 3) har och som därmed 

är en del av hans påstådda ledarskap, resulterar i att han inte utövar ledarskap i praktiken. 

 

Oskar (MC 3) nämner vidare flertalet timmar möten per dag, kortsiktigt beslutstagande och att 

han utövar sitt ledarskap genom att ta dessa ovan nämnda snabba beslut. Den kortsiktiga 

fokuseringen kommer av överordnades krav på så få problem som möjligt, snabba 

leveranstider, budgetarbete och service gentemot marknaden. Detta poängterar Oskar (MC 3) 

själv som ett problem och beskriver de två polerna marknad och personal som ett maktspel 

där det gäller att försöka se till båda delarna. Det märks tydligt att dessa poler inte tillgodoses 

när han beskriver vad han i praktiken ägnar sig åt. Ledarskap hamnar i andra hand och 

fokuseringen är på management. Vi anser därmed att möjligheten att utöva ledarskap i 

praktiken försvagas genom detta.  

 

Paul (MC 4) säger sig vara en ledare och utövar ledarskap enligt honom själv, eftersom han 

anser att management känns mer krystat. Management för honom handlar om att leda ett 
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företag eller en del av ett företag med allt som ingår där. Ledarskap handlar mer om att få 

människan att uträtta, att fungera och trivas på arbetet för att kunna prestera bra. 

 

Under samtalet kommer det även fram att mycket av hans arbetstid är möten, planering av 

möten och lösning av tillfälliga problem. Paul (MC 4) ägnar således inte mycket tid åt sådant 

han associerar ledarskap med, det vill säga att få människor att fungera och trivas i arbetet när 

han ägnar sig åt möten, lösningar av tillfälliga problem och rutinarbete såsom timrapportering. 

De överordnade förväntar sig att Paul (MC 4) ägnar sig först och främst åt rutinarbete. Vidare 

kan inte Paul (MC 4) utöva det ledarskap han vill, eftersom de underordnade vill ha honom 

närvarande, men han inte är det stora delar av sin arbetstid. Därför anser vi det inte möjligt att 

han utövar ledarskap under de premisser han arbetar. Istället anser vi att han i praktiken ägnar 

sig åt management. 

 

Peter (MC 2) säger sig utöva ledarskap eftersom det känns mer rätt. Vi är av den 

uppfattningen att Peter (MC 2) i praktiken utövar management, eftersom han majoriteten av 

sin arbetstid uppnår kortsiktiga mål såsom budgetering och uppvisandet av positiva 

kvartalsrapporter. De överordnades krav på honom är att han skall uppnå bra fabriksresultat 

och nöjda medarbetare. Peter (MC 2) vill förvisso motivera sina medarbetare och få dem att 

gå i samma riktning, men hans inställning är att först se till verksamheten. Han ser alltid i 

första hand till vad han anser vara företagets bästa för att sedan försöka ta sig dit med de 

medel som krävs, såsom vassa armbågar. Därefter tar han hänsyn till individerna, men 

poängterar återigen att företagets intresse sätts främst. Då Sweden AB ställer krav på ett 

kortsiktigt tänkande finns det inte något utrymme för cheferna att i praktiken utöva ledarskap. 

 

Peter (MC 2) fortsätter med att tala om att alla inte kan tillfredsställas, eftersom alla har olika 

åsikter. Delar medarbetarna inte hans åsikter får de välja att följa med eller söka arbete någon 

annanstans. Det finns olika sätt att uppnå företagets mål på och ledarskap möjliggör detta 

genom den kollektiva förankringen. Detta eftersträvas genom situationsanpassat ledarskap. 

Peter (MC 2) visar genom flera av sina uttalanden att han inte är intresserad av att få med 

kollektivet i sitt arbete, därmed anser vi att han inte utövar ledarskap i praktiken. 

 

Tom (MC 2) menar att management är något tillsatt i organisationen som alltid utövas, medan 

ledarskap handlar mer om personliga egenskaper som kan odlas fram. Dessa, för Tom (MC 2) 
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typiska, ledaregenskaper är bland annat att lyssna, skapa förståelse, hitta lösningar och få 

medarbetarna att se möjligheterna på vägen. 

 

Det svåraste och mest ansträngande för Tom (MC 2) är att han hela tiden känner att han måste 

få kraven från ledningen, företaget och omgivningen att gå ihop med kraven från 

medarbetaren. Det är enligt Tom (MC 2) ansträngande att få människan i organisationen med 

på den väg företaget tar. Detta gör klart att Tom (MC 2) känner att han inte räcker till för allt 

som han egentligen skall göra. I realiteten handlar hans dagliga arbete om att se till 

verksamheten, delta i möten med ledningen och tillgodose omgivningens krav. Detta medför 

att han i praktiken utövar management, trots att han säger sig besitta ledaregenskaper. 

 

Han känner att beslut tas på toppnivå. Det delegeras inte lika mycket som förr, utan 

verksamheten är mer centraliserad. Här bör poängteras att delegering av Tom (MC 2) ses som 

en karaktäristisk egenskap för ledarskap. Toms (MC 2) möjligheter att utöva ledarskap 

inskränks ytterligare av beslut som tas högre upp. Detta ger inte Tom (MC 2) möjlighet att 

göra alla personer delaktiga i arbetsprocesserna, något som är nödvändigt för att kunna utöva 

det han menar är ledarskap. 

 

Vidare påvisar han en medvetenhet om att han inte alltid finns tillgänglig på arbetsplatsen och 

att mycket av den kommunikation som sker mellan personer inte sker verbalt. Här påpekar 

Tom (MC 2) själv problemet med att inte kunna utöva ledarskap fullt ut. Delaktighet, 

kommunikation och tillgänglighet är viktigt för att nå framgång. 

 

Avslutningsvis kommer vi till Jonas (MC 3), den person av de intervjuade som säger sig 

utöva management av den anledningen att han inte har något direkt personalansvar för 

flertalet personer. Mellan honom och personalen i verkstaden finns det två gruppchefer som 

all kommunikation går igenom. Senare under intervjun nämner han även att kraven från 

överordnade är att de inte bara förväntar sig operativt arbete och släcka bränder, utan även att 

han skall lyfta blicken och se vart de vill komma några år framåt i tiden. Sedan vill de att 

Jonas (MC 3) skall staka ut vägen mot detta mål. 

 

Detta kan sättas i relation till vad Jonas (MC 3) gör i det dagliga arbetet som mest omfattar att 

släcka bränder av olika slag, lösa problem fort, budget- och leverensansvar och annat 

operativt arbete. Möten utgör cirka hälften av Jonas (MC 3) tid på arbetet och till det kommer 
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också förberedelser av dessa möten, vilket leder till att Jonas (MC 3) ofta känner att han inte 

har tid för sina medarbetare. Ser vi till de krav som kommer med det dagliga arbetet menar vi 

att det blir tydligt att han utövar management, eftersom ingenting i hans arbete handlar om 

ledarskap eller ger utrymme för ledarskapstänkande. 

 

Jonas (MC 3) nämner att management handlar om att se framåt, tänka långsiktigt och skapa 

en riktning, det vill säga ledarskapsrelaterade begrepp. Trots detta säger han att han utövar 

management. Jonas (MC 3) har lagt ledarskapsrelaterade egenskaper i begreppet management 

och associerar till denna form när han talar om sig själv. De ledaregenskaper som ingår i hans 

definition av management utövas däremot inte i praktiken eftersom han inte har tid. Jonas 

(MC 3) säger sig utöva management under fel förutsättningar och bildar en egen typ av 

management med både ledar- och managementattribut. Jonas (MC 3) svar tyder på att han inte 

vet vad ledarskap är, utan tror att det bara handlar om att leda när man ansvarar för många 

personer. Han säger sig utöva management, vilket också sker i verkligheten. Det centrala som 

återstår är dock att det han säger att han gör (management) och utövandet av arbetet 

(ledaregenskaper) inte är det som sedan utövas i praktiken. 

 

I ett försök att åskådliggöra varför det finns ett gap mellan vad intervjupersonerna tror att de 

gör och vad de i praktiken gör har vi valt att införa en figur. Under figuren förklaras den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Organisationskontextcirkeln 

 

Intervjupersonerna utsätts för olika krav från organisationen. Dessa är krav från överordnade 

på exempelvis kortsiktig måluppfyllelse och situationsanpassat ledarskap. De underordnade 

förväntar sig att cheferna sätter deras intresse i centrum. Detta leder till att vad de skall göra i 

det dagliga arbetet inte överensstämmer med det de ges möjlighet till. De kan således inte 

Krav från organisationen 

Vad de skall göra 

= 
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Hur ska ledarskap utövas? 
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utöva situationsanpassat ledarskap, eftersom de arbetar kortsiktigt. Detta har som följd att 

cheferna inte vet hur ledarskap skall utövas i praktiken. När detta inte förstås, kan det inte 

heller utövas. Vi menar att oförståelsen kommer av att det i det dagliga arbetet inte finns tid 

och möjlighet att utöva ledarskap. 

 

Ovanstående anser vi indikerar att de mjuka delarna inte blir en aktiv del i processen för att 

kunna uppvisa positiva hårda resultat. Detta då cheferna upplever tiden som knapp. Ledarskap 

blir svårt att förstå när fokus inte berör dess vitala delar, såsom tid för medarbetarna och 

delaktighet. Därmed utövas inte ledarskap i praktiken. När ledarskap inte kan utövas blir 

kraven från organisationen på att lyfta blicken än större. Samtidigt minskar inte kraven på 

kortsiktighet. Medarbetarnas krav torde också öka i och med tidsbristen. Ovanstående visar 

med andra ord att det uppstår en ond cirkel på grund av organisationskontexten. 

 

 

5.4 Sammanfattning 

 

Empirin och analysen visar att intervjupersonerna har en teoretisk kunskap kring begreppen, 

vilket märks när de pratar om dem. Anledningen till varför majoriteten av intervjupersonerna 

på Sweden AB pratar om sig själv som ledare och att de utövar ledarskap beror på att 

ledarskap förknippas med mer positiva attribut och att Sweden AB vill att situationsanpassat 

ledarskap skall utövas. Vidare påverkas individernas självkänsla av vilket av de två begreppen 

de säger att de utövar. I de fall intervjupersonerna talar negativt om management och säger att 

de utövar det, skulle det påverka självkänslan negativt. Majoriteten pratar om att de utövar 

ledarskap. Detta beror på att de uppfattar ledarskap positivt och eftersom de inte vill att andra 

chefer på Sweden AB skall förknippa med det negativa, det vill säga management. 

 

Intervjupersoner är överens om att ledarskap är något bra, modernt och rätt i tiden. De 

tillfrågades egna tolkningar, åsikter, kunskaper och uppfattningar kring begreppen hjälper 

dock till att skapa osäkerhet och tvetydighet kring begreppet. Vi menar med andra ord att 

teorin är ett hjälpmedel för intervjupersonerna att nå teoretisk kunskap. För att sedan kunna 

omsätta den teoretiska kunskapen från tal till handling spelar också andra faktorer in. 

Intervjupersonernas självkänsla och uppfattning av begreppet har en viss avgörande effekt på 
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vad de säger att de utövar och om det kan utövas. Organisationskontexten är ytterligare en 

faktor. 

 

Ledarskap ses som mer positivt och eftersträvas därför. Detta gör att intervjupersonerna helst 

förknippar sig med ledarskap, då det ger dem en bättre identitetskänsla. Det är bra och fint att 

utöva ledarskap, medan management är mindre bra. Vi anser att detta är en anledning till 

varför intervjupersonerna säger att de utövar ledarskap trots att de inte gör det i praktiken. 

 

Alla intervjupersoner uppvisar en osäkerhet och tvetydighet när de pratar om ledarskap. Detta 

menar vi beror på att deras uttalanden många gånger är motsägelsefulla. Osäkerheten och 

tvetydigheten kommer av att de först pratar de om ledarskap i positiva avseenden. När de 

senare under intervjun talar om sitt ledarskap pratar de om arbetsförhållanden som är 

oförenliga med deras tolkningar. Det faktum att de intervjuade säger sig utöva ledarskap leder 

inte automatiskt till att de även gör det i handling. 

 

För att kunna utöva ledarskap måste cheferna på Sweden AB anamma en långsiktig syn på 

verksamheten. De krav som Sweden AB upplever från externa och interna intressenter om att 

uppvisa goda kvartalsrapporter och bra kortsiktiga resultat påverkar chefernas praktiska 

utövande av ledarskap. De tror att de utövar ledarskap i praktiken, men gör det inte. Det fokus 

som än idag kvarligger på flera managementrelaterade uppgifter leder till att ledarskap får 

svårt att fungera i praktiken. Cheferna på Sweden AB har teoretiska kunskaper om vad 

begreppet ledarskap innebär men ges varken tid eller möjlighet att utöva det. Detta kommer 

av de krav som ställs från omvärlden och den komplexa organisation som präglar dagens 

företag, speciellt internationella företag. 

 

Ledarskapsbegreppet har intervjupersonerna blivit ”tilldelade” i den stund de blev chef, 

eftersom ledarskap är det dagens chefer skall utöva. Problemet för intervjupersonerna är att de 

inte kan utöva ledarskap i praktiken, då de inte vet hur de skall kombinera 

managementrelaterade krav med ledarskapskrav. 
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6. Slutsats 

 

Kapitlet inleds med en kondenserad sammanfattning av analysen och därefter följer teoretisk 

och praktisk begreppsutveckling. Slutsatserna avslutas med förslag till framtida forskning. 

 

 

6.1 Sammanfattning 

 

Det framkommer av analysen att det råder stor skillnad i vad intervjupersonerna säger att de 

gör och vad de i praktiken utövar. Majoriteten (sju personer) menar att de utövar ledarskap, 

men i praktiken ägnar de sig åt management. Det de säger sig utöva stämmer med andra ord 

inte överens med det de i verkligheten utövar. 

 

Ledarskap förknippas med mer positiva attribut och har en mer positiv ton än management. 

Teorin visar att ledarskap innebär långsiktigt arbete, att visa företagets riktning samt få 

medarbetarna att självmant gå i den riktningen. Intervjupersonernas tolkningar av 

management och ledarskap visar att de har en teoretisk förankring, vilket märks när de talar 

om begreppen. Individuella kunskapsformationer skapar intervjupersonerna med hjälp av 

teorin och sina egna tolkningar och uppfattningar av begreppen. Den övergripande 

uppfattningen av begreppen, såsom intervjupersonernas beskrivning av dem, stämmer överens 

med teorin. Det är först när vi går in på djupet som uppfattningarna kring begreppen skiljer 

sig åt. De skiljer sig åt mellan intervjupersonerna, men framför allt märker vi att varje 

intervjuperson har flera olika uppfattningar och tolkningar av begreppen. 

 

Anledningarna till varför cheferna på Sweden AB säger att ledarskap utövas, men i praktiken 

utövar management, är flera. Vi har kommit fram till att det bland annat beror på 

intervjupersonernas identitetskänsla, tvetydigheten som omger begreppet ledarskap samt 

organisationskontexten. 

 

Människans identitetsbehov och självkänsla gör att intervjupersonerna säger att de utövar 

ledarskap. Ledarskap omges av en mer modern klang. Detta har lett till att det blir naturligt 

för intervjupersonerna att jämföra sig med ledarskap, eftersom detta har en positiv effekt på 

deras självkänsla. I sin tur medför ovanstående att intervjupersonerna har en mer negativ 
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uppfattning av begreppet management än vad som går att läsa i teorin. Denna negativa 

uppfattning av management gör att ledarskapets positiva egenskaper lyfts fram ytterligare. 

Det blir än mer viktigt för intervjupersonerna att prata om att de utövar ledarskap, då de inte 

vill förknippa sig med den negativa managementuppfattningen. 

 

Det dagliga arbetet och de överordnades förväntningar går hand i hand. Först skall företaget 

uppnå hårda, mätbara mål (där de är chefer) och i andra hand kommer de mjuka målen där 

utrymme ges för ledarskap. Varför det är så menar vi bero på att Sweden AB är ett 

internationellt, toppstyrt och börsnoterat företag. Detta medför att företagets kortsiktiga mål 

står i fokus. Samtidigt som cheferna skall leda sina avdelningar förväntas de visa positiva 

kortsiktiga resultat i kvartalsrapporterna. Då ledarskap omges av en tvetydighet och skall 

utövas på lång sikt blir det svårt att göra det om fokus är på kort sikt. Utmaningen för 

cheferna är därför att få tid både för det administrativa och för medarbetarna. 

 

Till detta kommer även att intervjupersonerna på Sweden AB innehar olika hierarkiska 

positioner, vilket innebär att de flesta är över- respektive underordnade varandra. Den 

intressanta slutsatsen i ovanstående är att det bland annat är de överordnades krav som gör att 

det inte finns utrymme för cheferna att utöva ledarskap. De överordnade förväntar sig hårda 

resultat, vilket gör dem till managers enligt personernas egna tolkningar. Det paradoxala i 

detta är att den enes överordnade är någon annans underordnade och då går ovanstående inte 

ihop. 

 

Intervjupersonerna talar om tidsbrist och att detta påverkar deras möjlighet att utöva ledarskap 

i praktiken. De är målinriktade, effektiva och tar snabba beslut. I detta är det lätt hänt att 

människan som skall utföra arbetet åsidosätts och de blir därmed inte delaktiga. För att 

försöka aktivera ledarskap och göra det synligt i organisationen, tror vi att Sweden AB valt att 

tala om situationsanpassat ledarskap. Detta blir ett ledord, vari det centrala är gruppen och 

kollektivet. 
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6.2 Teoretisk begreppsutveckling 

 

Vi finner att begreppsbasen och språket i vissa avseenden brister hos intervjupersonerna när 

det kommer till tolkningen av begreppen, främst då det handlar om ledarskap. Dessutom 

uppfattar intervjupersonerna begreppen på olika sätt och därmed har de inte samma 

begreppsbas. Vi menar därmed att begreppens språkliga innebörd är oklar. Ledarskap 

uppfattas som tvetydigt då varje individ tolkar begreppet på flera olika sätt. Trots detta väljer 

de att tala om att de utövar ledarskap, vilket kommer av att management innebär något ”hårt” 

för dem. Vårt språkliga och teoretiska bidrag är således att management har fått en långt mer 

negativ betydelse i praktiken än vad teorin visar. Vidare stödjer vi Daft (1997) i fråga om 

komplexiteten som omgärdar begreppet ledarskap, men vi vill poängtera att denna 

komplexitet är mycket stor eftersom det finns en rad olika tolkningar av begreppet. Ledarskap 

må vara ett begrepp som sägs användas i praktiken, men i realiteten sker det sällan. 

 

Vi har även kommit fram till att intervjupersonerna tokar begreppen chef-manager-ledare som 

tre från varandra skilda begrepp. Vi menar att intervjupersonernas teoretiska begreppsbas 

skiljer de tre från varandra, men vi anser att detta inte bör göras. Vidare visas att 

intervjupersonerna anser att det är viktigt att skilja begreppen åt, men gör det sedan inte. Detta 

bidrar till att vi anser att teoretiker inte bör fokusera på att skilja dem åt, utan istället på 

integreringen av dem. Vi anser därför att begreppet chef bör användas med allt som ingår där, 

det vill säga både management och ledarskap. Vårt andra teoretiska bidrag är att begreppet 

chef i teorin bör utvecklas vidare och klargöra att det i chefsbegreppet ingår både ledarskaps- 

och managementrelaterade uppgifter. 
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6.3 Praktisk begreppsutveckling 

 

Den praktiska begreppsutvecklingen är uppdelad i tre underrubriker. Detta för att på ett bra 

sätt visa varför ledarskap sägs utövas och varför det inte kan utövas i praktiken. 

 

 

6.3.1 Identitetsbehov 

 

Individen vill uppfattas med positiva attribut för sin självkänslas skull. Detta medför att det 

begrepp som i teorin förknippas med positiva egenskaper, det vill säga ledarskap, eftersträvas. 

Ju mer negativt intervjupersonerna tolkar management, desto mindre vill de förknippas med 

begreppet. Detta leder till att ledarskap blir än mer positivt och eftersträvsamt. Vårt praktiska 

bidrag blir således att ledarskap har stor relevans för människans identitetsbehov och detta 

menar vi är ett skäl till varför människan säger sig utöva ledarskap men inte gör det i 

praktiken. Människan vill hellre utöva något som är positivt än det som är negativt, eftersom 

hon av andra inte vill uppfattas med negativa attribut. Detta skulle i sin tur påverka deras 

självkänsla negativt. Vi menar således att det är viktigt för människan att förknippas med det 

positiva begreppet ledarskap för att må bra.  

 

6.3.2. Tvetydigheten kring ledarskap 

 

Teorin visar att ledarskap och management skall ses som två skilda begrepp, vilka skall 

integreras. Praktiken däremot visar att ledarskap och management uppfattas som två begrepp 

som skall skiljas åt, men de integreras inte. Begreppet ledarskap är tvetydigt eftersom det 

finns en rad olika uppfattningar och tolkningar av begreppet. Personer må säga att de utövar 

ledarskap och är ledare men utövar i praktiken management. Detta för oss till slutsatsen att 

ledarskapets tvetydighet kan medföra problem vid utövandet. Det kan bli svårt att veta hur 

ledarskap skall utövas om det är mångtydigt. 

 

En lösning på problemet vore enligt oss att bortse från begreppet ledarskap och istället ange 

vad som skall ingå i chefernas arbete, det vill säga både management- och 

ledarskapsrelaterade uppgifter, samt förklara hur ledarskap skall tillämpas. Detta skulle, i våra 

ögon, underlätta förståelsen för vad som ingår i begreppet ledarskap. Företag bör verka mer 
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för att göra ledarskap till en aktiv del i varje chefs arbete. De bör inte arbeta med skilda 

begrepp, eftersom det uppenbarligen försvårar förståelsen av dem, utan arbeta istället med att 

integrera både ledarskap och management i organisationen. Ovanstående skulle exempelvis 

kunna göras genom att enbart använda ordet chef. 

 

 

6.3.3 Organisationskontexten 
 

Begreppet ledarskap utgörs av en tvetydighet, då det personer talar om sätts i relation till det 

arbete som verkligen utförs. För att aktivera ledarskap har Sweden AB infört 

situationsanpassat ledarskap. Problemet är dock att de inte har överfört till intervjupersonerna 

hur de skall utöva det i praktiken. Företaget har med andra ord infört ett begrepp för att få 

cheferna dit de vill, men har glömt att göra begreppets innebörd och avseende tydlig. Skulle 

detta ha gjorts, hade intervjupersonernas kunskapsformationer varit mindre tvetydiga. 

 

Vårt praktiska bidrag blir således att ledarskap inte fungerar i organisationer med liknande 

organisationskontext som Sweden AB. Detta beror på att dessa företag sätter kortsiktiga mål 

före långsiktiga, eftersom fokus bland annat läggs på kvartalsrapporter. Vidare är 

organisationsstrukturen hierarkisk och centraliserad, vilket gör att det inte finns möjlighet för 

chefer att delegera och göra medarbetarna delaktiga i beslutsprocesserna. 

 

En lösning på problemet vore att öppna upp beslutsvägar och ge chefer möjlighet att kunna 

utöva ledarskap. Företag måste med andra ord skapa en organisationskontext som ger 

utrymme till att kunna utöva ledarskap samt tala om hur det skall utövas. 

 

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

 

Förslag till fortsatt forskning vore att undersöka hur ledarskap skall kunna implementeras 

framgångsrikt i företag med liknande organisationskontext som Sweden AB. Vi anser detta 

vara intressant på grund av den centrala del organisationskontexten har i huruvida ledarskap 

kan utövas i praktiken. 
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Något som de teorier vi tagit del av inte uppmärksammar är att människan vill associeras med 

de positiva attribut som förknippas med ledarskap. Vi menar att det finns risker med att teorin 

lyfter fram ledarskap för mycket och därmed låter management hamna i skymundan. 

Människan vill i praktiken inte förknippa sig med management då det är negativt. Detta trots 

att de kanske känner att de utövar management, men säger att de utövar ledarskap, då det 

förknippas med positiva attribut. Vi menar att fortsatt forskning skulle kunna utveckla teorin 

vidare på den punkt som handlar om relationen mellan begreppen. 

 

Vidare förslag på framtida forskning vore att göra en grundlig genomgång av de fundamentala 

och centrala delarna av ledarskap, för att få bukt med den tvetydighet som förföljer begreppet. 

Begreppet borde undersökas och tydliggöras så att tvetydigheten kan överbryggas. Detta 

skulle minimera tvetydigheten kring begreppet ledarskap och öka förståelsen för hur 

ledarskap kan utövas i praktiken. 
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Bilaga 1 

 

 

1. Vad gör du i det dagliga arbetet?  

2. Hur beskriver du dig som person? 

3. Hur uppfattar du management och ledarskap? 

4. Utövar du management eller ledarskap i ditt arbete? 

5. Vilka är de karaktäristiska management/ledarskap egenskaperna. 

6. Vad är det för egenskaper eller motiv som har fört dig till din management/ledarskaps 

position?  

7. Vad tror du att 

a) Företagets överordnade förväntar sig av dig? 

b) Vad tror du att de underordnade förväntar sig av dig?  

8. Vad ser du som den största utmaningen i ditt arbete 

9. När utövar du management/ledarskap? 



 59

Källförteckning 

 
 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj 
1994 Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur 
 
Alvesson, Mats & Sveningsson, Stefan 
2003 ’The good visions, bad micro-management and ugly ambiguity: contradictions of 
(non)leadership in a knowledge intensive organization’ 
 
Angulo, Raul A. 
2001 ’How do you define leadership?’ Fire Engineering 7: 101-103 
 
Bryman, Alan 
1995 Research methods and organization studies. London: Routledge 
 
Carter-Scott, Cherrie 
2001 ’What’s under the hood? The mechanics of leadership versus management’ Supervision 
8: 10-13 
 
Daft, Richard L. 
1998 Organization theory and design. Cincinnati: South-Western College Publishing 
 
Kotter, John P 
1990 A force for change: How leadership differs from management. New York: The Free 
Press 
 
Kumle, John & Kelly, Nancy J 
2000 ’Leadership versus management’ Supervision 4: 8-11 
 
Mintzberg, Henry 
1998 ’Covert leadership: notes on managing professionals’ Harvard Business Review 5: 15-
17 
 
Schein, Edgar H. 
1992 Organizational culture and leadership. San Fransisco: Jossei-Bass Publisher 
 
Senge, Peter 
1996 ’The leaders new work: building learning organizations’ i How organizations learn. Ken 
Starkey (ed.), London: Thomson Business Press pp. 288-313 
 
Watson, Tony J. 
2001 In Search of management. London: Routledge 
 
Yukl, Gary A. 
2002 Leadership in organizations. New York: Prentice-Hall 
 
Zaleznik, A 
1992 ’Managers and leaders: are they different?’ Harvard Business Review 2: 126-136 


