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Abstract 
 
 

With 25 countries being members of the European Union, travelling and working in 

other countries has become significantly easier. But what happens when one culture 

meets another one in a work situation? More specifically, what happens when French 

and Swedish cultures meet? Would a Swedish manager lead his team in the same 

way as a French one would?  

 

My question is: What is management philosophy like in Sweden and France? Do the 

two philosophies resemble? And if not, in what ways do they differ? 

 

The purpose of this essay is to find out, by looking at the material used at 

management courses, what the Swedish management philosophy really is. And then 

look at whether there are any similarities between this philosophy and the French 

one. The idea is to examine how management is being taught in both countries, by 

looking at what management litterature is used at some of the highest ranked 

management schools in Sweden and France.  

There have been numerous ethnological studies concerning nationality and cultural 

behaviour, one of the most important ones is the study done by Hofstede. According 

to him, Sweden and France should be on opposite ends of his scale concerning 

power distance and uncertainty avoidance. My essay is therefore focused on these 

two phenomenon, and the way they are described in management literature used in 

Sweden and France. With Hofstedes studies in mind, my hypothesis was that I would 

encounter big differences between the management literatures in the two countries. 

 

My results imply that there are few differences between French and Swedish 

literature, concerning power distance and uncertainty avoidance.  For instance, both 

countries literature brings up delegation and flat organisations, pointing out their 

importance in order to have a well functioning team. The litterature is also 

encouraging a great level of independence and good communication with in the 

team. 
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1)  Inledning     
 
 
Vilken ledningsfilosofi passar vårt företag? Svaret är inte lätt och det finns ingen 

magisk formel, även om det finns många filosofier. Hur man väljer att leda ett företag 

beror på många olika faktorer. Affärsidé, profil på verksamheten, mål, antalet 

anställda och geografisk anknytning är bara några av de faktorer som kommer att 

påverka ledningsfilosofin. Sedan kommer även VD:n och ledningen, med sina egna 

bakgrunder, arbetslivserfarenhet och personliga värderingar, att bidra med sitt eget 

ledarskap. Detta praktiska ledarskap, i kombination med teoretiska utgångspunkter, 

leder till en viss ledningsfilosofi.    

 

Samhället utvecklas och i takt med detta även ledningsfilosofin. Under 

industrialiseringen var ledningsfilosofin tydlig: producera och sälja så mycket som 

möjligt. Ledningen hade till sin hjälp kalkyler och beräkningar som kunde mäta 

effektiviteten med X antal anställda. De anställda hade ett fåtal mekaniska 

arbetsuppgifter som kunde utföras med fysiskt arbete. Ledningsfilosofin styrdes av 

Tayloristiska idéer gapet mellan cheferna och de anställda var stort.  

 

Idag ser samhället annorlunda ut och ledningsfilosofin präglas av andra, mjukare, 

egenskaper, bland annat förmågan att entusiasmera och få folk att lyssna, god 

människokännedom samt karisma. 

 
 
 
 

1.1  Problembakgrund 
 
 
I skrivande stund (08/06-2006) är 25 länder medlemmar i en Europeiska Unionen. I 

och med detta medlemskap har invånarnas möjlighet att resa och arbeta inom dessa 

länder underlättats. Vi kan idag utan nämnvärda byråkratiska hinder flytta från ett 

EU-land till ett annat. Varje år flyttar ett stort antal svenskar utomlands, en av 

anledningarna kan tänkas vara att arbeta ett par år i ett annat land för att få 

utomlandserfarenhet, lära sig ett annat språk etc. Nu när det byråkratiska inte längre 

är ett hinder, är det då helt problemfritt att flytta till ett annat land, även om det sker 

inom Europa? Att kulturskillnader finns är ingen nyhet, det har beskrivits, studerats 
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och analyserats i otaliga uppsatser och litterära verk. På samma sätt finns det också 

ett antal företag som har en särpräglad kultur och denna företagskultur blir företagets 

kännetecken. Men hur är det då med skillnaden i ledningsfilosofi i de olika EU-

länderna? Kommer en IT-chef i Serbien att leda ett personalmöte på samma sätt 

som en IT-chef i Luxemburg? Hur hanterar en mellanchef i Spanien en 

konfliktsituation jämfört med en mellanchef i Finland? Vad blir egentligen resultatet 

av att olika kulturer möts i ledarskapssammanhang? Ser ledarstilarna relativt 

likartade ut eller uppstår det problem med exempelvis kulturkrockar? 

 

Att vi alla lever i ett gemensamt Europa på 2000-talet, med globalisering och med 

tillgång till information tack vare exempelvis Internet, betyder inte att vi nödvändigtvis 

agerar och beter oss på samma sätt, detta p.g.a. olika bakgrunder och kulturella 

förutsättningar. Hur ser det ut på företag, och framför allt i ledningssituationer? Ett 

sätt att få en inblick i dagens och framtidens ledarskap, är att titta på hur det lärs ut 

på ledarskapskurser i olika länder. Om man till exempel undersöker närmare de 

böcker om ledarskap som används som undervisningsmaterial på högskolor och 

universitet, på vilket sätt skiljer sig då vår svenska ledningsfilosofi från exempelvis 

den franska?  Det som lärs ut i skolan idag, borde rimligtvis ligga som grund till hur 

framtidens ledare kommer att agera och tänka i sitt ledarskap. Därför skulle man 

kunna dra slutsatsen att om dagens läromedel i såväl Frankrike som Sverige liknar 

varandra, då borde också ett framtida ledarskap se likadant ut i båda länder. 

 

Ett av problemen har varit att det i Frankrike inte finns litteraturlistor till alla kurser, då 

det läggs mindre vikt vid litteraturen och större vikt på vad läraren säger under 

kursens gång. Dessutom består kursmaterialet ofta av böcker och kompendier som 

är skrivna av läraren själv, vilket betyder att samma litteratur sällan finns på flera 

lärosäten.  Jag har frågat såväl elever som lärare vilken litteratur de 

rekommenderar/har blivit rekommenderade och därefter har jag försökt se ett 

mönster och gemensamma punkter i litteraturutbudet. 

 I Sverige har problemet varit att de kurser som finns inom ledarskap ofta är 

specialiserade på vissa områden eller vissa typer av ledarskap, vilket betyder att 

böckerna också är det.  Svårigheten låg i att hitta litteratur som beskrev  ledarskap 

generellt, fanns på flera lärosäten och användes i undervisningen både på C och D 

nivå. 
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1.2  Frågeställning 
 

Vad är svensk respektive fransk ledningsfilosofi? Liknar de varandra? Om inte, på 

vilket/vilka sätt skiljer de sig åt?  

 
 

1.3  Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som enligt det svenska 

undervisningsmaterialet inom ledarskapskurser anses vara svensk ledningsfilosofi, 

för att med denna som utgångspunkt sedan analysera eventuella likheter och/eller 

skillnader med den franska ledningsfilosofin. Litteraturvalet till de ledarskapskurser 

som hålls på de utvalda universiteten i bägge länder, ligger till grund för denna 

jämförelse av ledarskapet.   

 
1.4  Avgränsning 

 
Jag hade ingen ambition att ge en heltäckande bild av ledarskapet i stort, då det 

finns alltför många olika aspekter att ta hänsyn till. Istället fokuserade jag på 

kommunikationen mellan över och underordnade, samt hur arbetet och 

organisationen är upplagd. Dessa områden av ledarskapet har av Hofstede 

omnämnts som Maktdistans och Osäkerhetsundvikande. Jag har jämfört Sverige 

med Frankrike och baserade uppsatsen på en jämförande litteraturstudie, med 

utgångspunkt från den vanligast förekommande kurslitteraturen på de ledande 

skolorna i respektive land.  Mitt mål var inte att ge ett svar på vad som är svenskt 

respektive franskt ledarskap, målet var istället att undersöka hur man definierade 

ledarskap i dessa båda länder samt vad detta skulle kunna ha för effekt på 

framtidens ledarskap. 
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2)  Metod  
 
Jag valde att titta på det undervisningsmaterial som fanns på svenska och franska 
ledarskapskurser, för att få en idé om hur ledarskap lärs ut i respektive land. Den 
information jag på så sätt fick fram skulle ge mig en  bild av framtidens ledarskap. De 
böcker som valts ut till ledarskapsundervisningen, skulle visa såväl lärosäternas som 
lärararnas idéer om vad som menas med ledarskap.  Jag antog att 
undervisningsmaterialet i sin tur  skulle påverka elevernas bild av ledarskapet och 
skulle därmed lägga  grunden till deras framtida ledarroll  
 

2.1 Val av litteratur 
 
Litteraturvalet började med en gallring av lärosäten med ledarskapskurser i båda 
länder. Dessa högskolor och universitet valdes ut genom att titta på olika rankningar 
av företagsekonomiska kurser. 
 
För de svenska utbildningarna använde jag mig av tidningen Moderna Tiders 
rankning av svenska ekonomutbildningar (Moderna Tider, 2002, mars) som ser ut 
som följer: 
 

1. Stockholms Handelshögskola 

2. Uppsala Universitets Ekonomiutbildning 

3. Göteborgshandelshögskola 

4. Lund Universitets Ekonomiutbildning 

5. Umeå Handelshögskola 

 
På den franska sidan använde jag mig av de olika dagstidningarnas ranking av de 
bästa lärosätena i företagsekonomi. Denna typ av ranking görs varje år och en 
sammanfattning ger detta resultat: 
 

1. HEC 

2. ESCP  

3. INSEEC 

4. ESC Bordeaux 

 

1) HEC är en av Frankrikes främsta lärosäten för ekonomiska studier, deras 

motto är att få fram de bästa eleverna till de bästa posterna. Inriktningen är 
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främst på management då dessa elever förväntas bli stora ledare inom 

politiken eller viktiga företag. Det finns Masterkurser såväl som fleråriga 

utbildningar som oftast är tre åriga. De första två åren ser likadana ut för alla 

studenter och täcker allt från sociologi till kultur och företagsledning. Därefter 

kan eleverna välja mellan olika inriktningar såsom Entreprenörskap, Europa, 

Finans, Marknadsföring, Kulturellt ledarskap, Internationell juridik samt 

Ledarskap för nya teknologier. 

 

2) ESCP är ytterligare en ledande skola inom management, också den kopplad 

till flertalet stora företag och med många framgångsrika elever i sitt register. 

De utbildningar som erbjuds är vanlig Master, fyra MBA kurser, 14 

specialiserade Masters, Master inom Europeiskt företagande samt program 

inom ledarskapsutveckling. Kurser och program erbjuds även på deltid, till de 

vuxna studenter som redan befinner sig ute på arbetsmarknaden. 

 

   

3) INSEEC har två skolor, en belägen i Bordeaux, den andra i Paris. 

Utbildningarna är inriktade mot internationell verksamhet och erbjuder många 

olika kursval under det sista året. Redan från början kan man välja inriktning, 

antingen mot Marknadsföring, Finans eller Entreprenörskap. Vissa 

obligatoriska kurser läses av samtliga elever och därutöver finns 

specialinriktade kurser för varje inriktning. Sista året finns kurser såsom 

Juridik, Ekonomi för banker, Intelligent ekonomiskt strategi, Amerikastudier, 

Finansiell bokföring, Jämförande analys, Organisatoriskt och humanistiskt 

ledarskap, Förhandlingsteknik samt Internationell reklam. 

 

4) Fjärde skolan i rankingen är ESC Bordeaux. Här är första året en generell 

utbildning där alla elever följer samma schema. Andra året får eleverna välja 

inriktning på sina studier och här finns sju möjligheter. 

Marknadsföring och säljande, Juridik samt kontroll av styrnings-processer 

,Finans, Virtuellt ledarskap, Generellt ledarskap på engelska, Internationella 

affärer och utveckling och Industriellt ledarskap. 
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Sista året är en sammanfattning av de två tidigare åren, och ger eleverna en 

möjlighet att knyta ihop de kunskaper de förvärvat, antingen genom en trainee period 

inom en chefspost antingen i Frankrike eller utomlands, eller vidare studier på ett 

universitet utomlands. 

 

Genom dessa universitetens hemsidor har jag fått tag på kursbeskrivningar och 

litteraturlistor till deras ledarskapskurser. Där sådan information fattats har jag helt 

enkelt bett lärare och elever om hjälp med listor över böcker de använder under 

kurserna. På så sätt har jag fått fram de böcker som är mest förekommande. Genom 

detta urval anser jag att jag fått tillgång till den litteratur som är mest representativ för 

kurslitteraturen i respektive länder. Den litteratur jag har sökt ligger på motsvarande 

svensk B och D nivå. I Frankrike ser kursindelningarna inte ut på samma sätt men 

jag har försökt hitta kurser som motsvarar ungefär samma nivå.  

 

Ledarskap och ledningsfilosofi är båda två breda begrepp. Därför har jag valt att 

endast rikta in mig på några  specifika delar av ledarskapet.  Jag valt att använda mig 

av Hofstedes tankar om hur kultur kan särskiljas nationer emellan, som en slags 

utgångspunkt för jämförelsen mellan Franskrike och Sverige. Hofstede har tittat på 

olika nationers säregenskaper när det gäller organisation och ledarskap. Av hans 

fyra kulturella dimensioner har jag fokuserat på Maktdistans och 

Maskulinitet/Femininitet för att se hur dessa beskrivs i respektive länders 

ledarskapslitteratur. Anledningen till att jag valde dessa två dimensioner, var att de 

enligt Hofstede är områden där Frankrike och Sverige skiljer sig åt, vilket gör dem till 

intressanta jämförelsepunkter. 

2.2 Valet av Frankrike 
 
 

Valet att jämföra franskt lekdarskap med det svenska ledarskapet föll sig naturligt 

eftersom jag har både studerat och arbetat i Frankrike. Genom dessa erfarenheter 

har jag fått en inblick i den franska kulturen samt i de skillnader och likheter som 

existerar, på arbetsplatsen såväl som ute i det franska samhället. Min utbildning har 

också innehållit kurser i franska med inriktning på just företagsekonomi. Jag såg 

därför det som ett naturligt steg att titta närmare på den franska företagsvärlden för 

att undersöka om det finns några skillnader jämfört med det svenska.  
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3)  Teori 
 
Chef, ledare, manager, kärt barn har många namn. I Sverige och i Frankrike betyder 

de olika saker. I avsnittet nedan kommer den mest frekvent använda littertaturen på 

de tidigare nämnda lärosäten stå till grund för de beskrivningar som kan bidra till en 

tydligare bild av synen på ledarskap i respektive land. Beskrivningar av skillnader 

mellan ledare och chef förekommer ofta. Ledarna, en medlemsorganisation för 

chefer med 70 000 medlemmar beskriver skillnaderna så här1  

 
Ledarskap  
Du har valt att bli chef. Förmodligen är du intresserad av att vara 
med och påverka, fatta beslut och skapa delaktighet kring mål 
och strategier.  
Du är utsedd till chef, och förväntas vara en ledare. Men att vara 
chef och ledare är två helt olika saker. Chef blir du utsedd till. 
Ledare däremot är en roll du förtjänar. 
 
Chef  
Som chef har du en formell och administrativ position och 
funktion i organisationen. Du tillhör ledningssystemet, och är 
utsedd av ledningen. Eftersom du representerar arbetsgivaren är 
du ofta ansvarig för enhetens resultat, kvalitet, belöningar, 
kompetensutveckling, information och förhandlingar. 
 
Ledare 
Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. 
Ditt ledarskap formas i dina relationer till framförallt dina 
medarbetare. Du växer in i din ledarroll. Men det är inget som 
sker över en natt. 2 

 
 

Även inom forskningsvärlden diskuteras skillnaden flitigt, bland annat Bjerke, Kotter 

och Maltén, har sina teorier om skillnaden mellan begreppen chef och ledare.  

 

Bjerke menar att det numera finns det två olika synsätt som skiljer begreppen åt:  

 - Ledarskap är en funktion av chefskap, d.v.s. att man kan vara ledare utan att vara 

chef.  

                                            
1 www.ledarna.se 2006-06-01 
2 www.ledarna.se 2006-06-01 



Teori 
 

 
 

9 

- Ledarskap involverar en högre förmåga samt högre effektivitet3 

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

person som gör rätt saker.4 

 

Kotter utvecklar idén om att att en ledare är någon som har förmågan att utveckla 

och förmedla visioner, samt att sporra och motivera personalen. Därför menar han att 

en ledare alltså bör ha inre kvalifikationer, eller ”mjuka värden” som han också kallar 

dem. 5 

 

Denna filosofi om inre kvalitéer fortsätter Maltén med som anser att en ledares 

förmåga att lyssna, hantera konflikter och handleda ger honom en personlig 

auktoritet. Den överordnade ställningen som en ledare innehar, sanktioneras 

underifrån. Här blir ledarens empatiska förmåga oerhört viktig då Maltén menar att 

om man inte förstår sina medarbetare kan man inte heller handleda dem på bästa 

sätt. En ledare måste också kunna sätta upp mål och kommunicera dessa till sin 

personal. Ledaren ses helt enkelt som en resurs som ska stimulera medarbetarna. 6 

 
På engelska kallas en chef för ”manager”, som från början kommer från franskans ”le 

manégeur” vilket var namnet på den person som hade i uppgift att dressera hästarna 

så att de uppförde sig väl i ”le manège”. Idag används den engelska termen 

”manager” även i Frankrike vid informellt språkbruk syftandes på chef. I 1998 års 

upplaga av Norsteds Stora Svensk – Franska ordbok står däremot följande för ordet 

chef: 

Chef : s chef m, patron m (-ne f); 

vard. boss m  

 

 

I franskan finns annars ingen bra term för ordet ledarskap (eller leadership som är 

den engelska varianten). Slår man upp det svenska ordet ledarskap i samma 

svensk/franska ordbok står det ”direction” som översättning, men denna term har inte 

samma innebörd som det vi i Sverige menar med ledarskap. ”Direction” står snarare 

för den fysiska ledningen i ett företag, på engelska även kallat top management.  

                                            
3 Bjerke 
4 Bjerke 
5 Kotter 
6 Maltén 
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I texten nedan kommer följande användas för att beskriva olika positioner inom 
företaget: 
 
Chef:   En person med formell och administrativ position 
Ledare:  En person någon som har förmågan att utveckla och förmedla visioner, 

samt att sporra och motivera personalen, utan att nödvändigtvis ha en 
formell position 

 

3.1 Hofstedes kulturella skillnader 
 
En människas språk, religion, värderingar, politiska åsikter och utseende är delar av 

de kulturella faktorer som förklara skillnader i beteende mellan olika grupper av 

människor. Under många år har forskare försökt se samband mellan dessa olika 

aspekter för att få fram en helhetsbild av vad kultur är och hur kultur skiljer sig åt i 

olika delar av världen. En av de forskare som har blivit mest erkänd är Hofstede, och 

hans teori bygger på fyra olika kulturella dimensioner, nämligen; maktdistans, 

individualistiskt kontra kollektivistiskt samhälle, maskulinitet kontra femininitet, och 

grad av osäkerhetsundvikande. Nedan presenteras kort de olika dimensionerna:7 

3.1.1 Maktdistans 
 

Hur sker kommunikation och påverkan mellan över- och underordnade?  

- I ett land med hög maktdistans är organisationer hierarkiska och medarbetarna 

har svårt att påverka beslut.  

- I ett land med litet maktavstånd uppfattar överordnade och underordnade 

varandra som tämligen jämlika, organisationerna blir relativt platta och 

kommunikationen sker mellan olika nivåer inom företagets. 

 

3.1.2 Individualistiskt kontra kollektivistiskt samhälle 
 

 

Individualistiskt kontra kollektivistiskt samhälle innebär att man antingen beter sig i 

enlighet med sitt eget intresse (individualistiskt) eller att man jobbar för gruppen 

(kollektivistiskt). I ett individualistiskt samhälle är relationen mellan arbetsgivaren och 

                                            
7 Hofstede 
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medarbetarna i första hand affärsmässig, medan man i ett kollektivistiskt samhälle, 

på grund av den starka gruppsamhörigheten, har en mer avspänd relation. 

3.1.3 Maskulinitet kontra femininitet 
 

Nästa dimension innefattar maskulinitet kontra femininitet.  

- Maskulinitet präglar samhällen där könsrollerna är tydligt åtskilda och männen 

förväntas vara hårda och inriktade på materiell framgång, medan kvinnorna antas 

vara mer mjuka och inriktade på livskvalitet.  

- Femininitet präglar samhällen där de sociala könsrollerna är mer överlappande och 

både män och kvinnor antas vara både ömma och engagerade i livets kvalitet. 

3.1.4 Osäkerhetsundvikande 
 
Hofstedes sista dimension är osäkerhetsundvikande som handlar om i hur hög grad 

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

de länder som anses ha starkt osäkerhetsundvikande tycker man om regler och 

specifika direktiv. I länder med svagt osäkerhetsundvikande arbetar de anställda mer 

självständigt och de kan acceptera att inte veta om A eller B är rätt, de godtar båda 

svaren. 

 

3.1.5 Val av två dimensioner 
 
Hofstedes studier har kritiserats bland annat för att generalisera i alltför stor 

utsträckning. Men trots dessa begränsningar är studierna en viktig grund för att bättre 

förstå hur kultur kan ha en inverkan på organisatoriska fenomen, som till exempel 

ledarskap. Därför har jag valt att basera jämförelsen mellan svenskt och franskt 

ledarskap på två av dessa kulturella dimensioner. Enligt Hofstede är Sverige och 

Frankrike motpoler till varandra i osäkerhetsundvikande och maktdistans.  

Dessutom är dessa båda fenomen relaterade till varandra, eftersom båda rör 

relationerna mellan individer inom ett företag, hur kommunikationen fungerar dem 

emellan samt hur pass styrda de underordnade är av sina chefer. Med dessa två 

dimensioner som utgångspunkt, kommer jag därför att undersöka den litteratur som 

finns att tillgå på de olika ledarskapsutbildningarna i respektive land. Slutsatser 

kommer sedan presenteras i kapitlet ”Diskussion och slutsatser”.  

�
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3.2. Sverige 
 

Vid företagsekonomiska studier på universitet eller högskola i Sverige ingår ofta en 

litteraturlista där lämplig litteratur för kursen i fråga finns listad. Med dessa listor som 

utgångspunkt har jag kunnat identifiera den litteratur som var mest förekommande 

gällande ledningsfilosofi. 

 

3.2.1 Maktdistans 
 
Den svenska ledningsfilosofin ändrades på 1980-talet då man bröt ned traditionella 

hierarkiska organisationer och lät medarbetarna ta mer och mer ansvar. Ett av de 

mer tydliga exemplen på vilken anda som rådde under denna tid var SAS-chefen Jan 

Carlzons skrift ”Riv Pyramiderna”. I princip gick idén ut på att de viktigaste i 

organisationerna var de med kundkontakt och organisationen som pyramid skulle 

förändras från att de anställda jobbade för chefen högst upp, till att man i princip 

”välte” pyramiden så att verksamheten skulle fokusera på att stödja dem med 

kundkontakt. Skillnaden mellan de olika nivåerna i den traditionella organisationen 

försvann, den platta organisationen växte fram och sakta kom cheferna närmare 

medarbetarna. 

 

Jan Carlzon, företagsledaren, och Gary Yukl, forskaren, har åtminstone en sak 

gemensamt: de uppmärksammar båda problematiken med mellanchefen. Yukl 

menar att en ledare har ett inflytande som dock inte är enkelriktat. Den process som 

sker mellan ledare och anställda går i båda riktningar och talande exempel för detta 

är just mellanchefen: med dess behov av att inte bara ha inflytande över sina 

underställda, men även över sina chefer, detta för att i sin tur få inflytande på 

arbetsplatsen. Ju mer de kan påverka den övre hierarkin desto mer inflytande får de 

över sina anställda, ju större inflytande de har över sina anställda, desto mer kan de 

påverka ledningen. 8   

 

Förhållandet mellan en chef och de anställda kan ta sig olika uttryck och former men 

i grund och botten handlar det egentligen om att se till att skapa och uppehålla 

                                            
8 Gary Yukl  
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relationer med de parter, vars samarbete behövs för att uppnå vissa utsatta mål. En 

chef kan agera på olika sätt för att uppnå och bibehålla goda relationer med sin 

omgivning, och enligt Yukl är nyckelorden: stöd, utveckling, uppmärksamhet, 

belöning, konfliktlösning och övervakning:   

  

Stödja – En chef bör ha acceptans, förståelse och omsorg för de behov och 

önskemål som personalen har. De känslomässiga band som skapas mellan en chef 

och människor omkring honom, hjälper honom att få personalens förtroende och 

gillande. Detta gör det i sin tur enklare för chefen att få personalens stöd och att få 

dem att vilja samarbeta.   

 

Utveckla – Inkluderar flera olika beteenden hos en chef: coachning, utbildning, 

mentorskap samt karriärsrådgivning.  Målet är att utöka och fördjupa en persons 

personliga egenskaper och underlätta dennes jobbanpassning och karriär. 

Relationen mellan chef och anställd blir den av delad respekt; chefen månar om sina 

medarbetares karriär och hjälper dem att gå i rätt riktning, vilket motiverar dem att 

vara hjälpsamma, samarbetsvilliga och lojala mot chefen. 

 

Uppmärksamma – Yukl tycker att en chef bör ge positiv kritik och visa uppskattning 

då någon i gruppen gjort något bra eller på ett betydelsefullt sätt bidragit till företaget. 

Han menar att detta ska öka personalens engagemang i företaget och i de egna 

arbetsuppgifterna.  

 

Belöna – Om en anställd har gjort ett bra jobb eller visat stort engageman inför sitt 

arbete menar Yukl att det ska belönas genom exempelvis löneförhöjning, extra 

semester, befordran, intressantare arbetsuppgifter, bättre arbetstider etc.  

 

Konfliktlösning - Konflikter kan i princip undvikas om rollerna och målen klargörs. 

Yukl anser att genom att tydligen kommunicera förväntningar, mål och krav kommer 

också organisationen få en bättre struktur som kan hjälpa till att lösa eventuella 

konflikter.  

 

Övervakning – Handlar om att samla in det data som är nödvändig för att kunna 

utvärdera arbetets gång, framstegen, kvaliteten på varorna eller produkterna eller 
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den framgång som en individ haft inom ett visst projekt. Även information om vad 

som sker utanför den egna avdelningen eller företaget är av vikt för ett effektivt 

ledarskap. Idén är att chefen lättare kan implementera de beteenden som nämns 

ovan, om han har en klar bild av vad som sker runtomkring honom. Han kan 

identifiera problem och möjligheter, såväl som sätta upp mål och planer in nya 

procedurer. 

 

Beslutsprocedurer 

I den utvalda litteraturen som används i Sverige diskuteras det ofta om ”deltagande 

ledarskap” och ”delegering”. Detta deltagande ledarskap tillåter andra människor än 

chefen att ha inflytande över beslutsfattandet. Ledarskapet kan ta sig uttryck på olika 

sätt och det finns ett flertal procedurer för att göra folk delaktiga i beslutsfattandet. 

 

Enligt Yukl finns det fyra former av beslutsprocedurer som är mest frekventa på 

dagens arbetsplatser. Nedan kommer en kort sammanfattning av dem, beskrivna i en 

i en skala från ”total brist på inflytande” till ”högt inflytande”.  

 

Enväldigt beslut: I denna beslutsfattningsprocedur finns ingen delaktighet från 

gruppen. Chefen tar själv besluten utan att rådfråga andra och hans medarbetare har 

inget egentligt inflytande över det som beslutas.  

 

Konsultation: Chefen ser sina anställda som rådgivare och ber om deras åsikter och 

idéer. Med dessa i åtanke är det ändå chefen själv som tar beslutet.  

 

Gemensamt beslut: Chefen inbjuder sina medarbetare till att öppet diskutera 

problemet och dess eventuella lösning. Efter gemensam diskussion fattas ett 

gemensamt beslut. I detta fall har chefen inte något större inflytande över det 

slutgiltiga beslutet än någon annan som deltar i beslutsprocessen. 

 

Delegering: Här ger chefen sin tillåtelse till en eller flera anställda att själva ta beslut 

i en viss fråga. Normalt sett finns det utsatta gränser för det slutgiltiga valet av 

lösning och i vissa fall krävs det ett godkännande från chefen innan beslutet kan 

sättas i verket. 

 



Teori 
 

 
 

15 

3.2.2. Osäkerhetsundvikande 
 
Fördelarna med deltagande ledarskap är många och de leder oss in på de 

osäkerhetsundvikande som Hofstede9 pratade om tidigare. Kvalitén på de beslut som 

fattas ökar när olika deltagare, med olika förkunskaper och idéer, går samman för att 

hitta den ideala lösningen. En chef som själv tar beslut eller som ignorerar de råd 

han fått av sina kollegor, riskerar att missa viktiga detaljer som påverkar beslutet. 

Dessutom har människor som får delaktighet och inflytande i ett visst beslut, en 

tendens att ta större ansvar i frågan och att i högre grad engagera sig.  

 

En annan fördel med att konsultera sina anställda i olika frågor är att öka 

acceptansen för det framtida beslutet genom att dessa får en större förståelse för det 

som sker och sätten det sker på. Utöver detta hjälper gemensamma beslut till att öka 

teambuilding samt att öka de anställdas kunskap om beslutsfattande och de analyser 

som krävs för att nå dit.  

Även rådfrågning av andra chefer, som jobbar på kringliggande avdelningar ökar 

chanserna till mer kvalitativa beslut samt en större förståelse för det som sker. 

Att gå till högsta chefen för åsikter i beslutsfattandet kan vara riskfyllt då man lätt 

framstår som någon utan självförtroende och initiativ, speciellt om man fått ansvaret 

att göra det sista valet i en beslutssituation. Däremot ökar kunskapen om vad denna 

chef tycker om ett visst problem, samt hur denne kan tänkas reagera på olika förslag. 

För att ytterligare öka förståelsen för besluten, på olika nivåer inom och utanför 

företaget, kan en chef även ta hjälp av kunder och leverantörer för att lära sig mer 

om deras preferenser och deras åsikter i frågan vilket i sin tur leder till ett starkare 

nätverk där alla parter är medvetna om vad som sker och där besluten har större 

chans att accepteras. Denna sorts rådfrågning och kunskapssökande leder till mindre 

osäkerhet vid beslutsfattandet. 

 

När det handlar om just beslutsfattande, gäller det att noggrant utvärdera situationen 

för att komma fram till: 

 

� Har jag tillräckligt med information för att själv ta beslutet? Om inte, vem kan 

jag fråga om råd? 

                                            
9 Hofstede 
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� Hur troligt är det att mina medarbetare samt överordnade kommer samarbeta 

med mig i den här frågan, om jag ger dem en chans att delta? 

� Hur stor är troligheten att beslutet accepteras om jag inte rådfrågar de andra? 

 

Utifrån denna typ av frågor måste chefen sedan besluta om det är nödvändigt/viktigt 

att låta andra delta i beslutsprocessen, därefter välja på vilket sätt dessa ska kunna 

få delta i beslutets framväxt. 

 

Ett sätt att leda som faller in under deltagande ledarskap är delegering. Delegering är 

en av de yttersta formerna av deltagande ledarskap. Skillnaden mellan deltagande 

ledarskap och delegering är att delegering oftast handlar om ett ge ytterligare ansvar 

till underordnade, medan deltagande ledarskap handlar om rådfrågandet av andras 

åsikter och idéer, vilket kan ske på och mellan alla hierarkiska nivåer inom företaget. 

Ytterligare en skillnad är att en chef som har för mycket att göra, tenderar att 

delegera snarare än att konsultera. Genom denna delegering delar chefen med sig 

av sin makt till de andra anställda och lägger samtidigt ifrån sig en del av sin egen 

arbetsbörda. Delegeringen kan ske genom att olika nivåer, eller sorter, av ansvar 

läggs på medarbetarna, genom att tillåta någon att ta beslut utan att gå via chefen 

eller genom att minska på mängden rapportering som måste ske uppåt i hierarkin. 

Beslutsfattandet och rapporteringen från de underordnade tillåter chefen att ha 

kontroll över det som sker runt ikring honom/henne samt att korrigera misstag innan 

dessa får för stora konsekvenser. Samtidigt som delegera minskar chefens egen 

arbetsbörda minskar också kontrollen. För att delegeringen ska vara lyckad krävs det 

att chefen har förtroende för sina anställda samt att kommunikationen är god inom 

företaget. Det måste finnas någon slags garanti för att alla agerar mot samma mål. 

 

Däremot finns stora möjligheter att förbättra beslutskvalitén genom delegering. En 

underordnad som har bättre specialistkunskaper på ett visst område är ofta bättre 

lämpad att ta beslut än en chef som har övergripande kunskap och mindre praktisk 

erfarenhet.  Om den underordnades jobb dessutom kräver snabba beslut kring olika 

förändringar, och möjligheterna att kommunicera dessa förändringar och rådfråga 

chefen innan beslut är begränsade, kan ett bättre beslut oftast tas av den 

underordnade som sitter med relevant kunskap och erfarenhet. Kvalitén blir självklart 
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inte bättre om den underordnade saknar beslutskunskaper, inte strävar mot samma 

mål som chefen eller inte är på det klara med vad som krävs av honom.  

 

Delegering uppmuntrar till engagemang från personalens sida, dessa känner sig ofta 

personligen ansvariga för en viss fråga eller ett visst beslut som de tagit och är i 

större grad måna om att uppföljningen av beslutet går felfritt. Detta eftersom beslutet 

nu kopplas  till deras egen kompetens. 

 

Delegering har många positiva sidor, såväl för chefen som för de underordnade och 

företaget i allmänhet. Trots detta appliceras det inte på alla arbetsplatser. En av 

anledningarna är brist på förtroende för de underordnade, chefen anser att han själv 

tar bättre beslut än någon annan och att det därför är bäst att han tar på sig allt 

ansvar och kontrollera allt själv. (Newman and Warren , 1977; Preston and 

Zimmerman, 1978). Det finns en annan aspekt på denna brist på förtroende; chefen 

riskerar att få ta skulden för ett dåligt beslut från en av hans/hennes underordnade, 

eftersom chefen alltid har det yttersta ansvaret. För att undvika misstag bör chefen 

därför delegera de mer känsliga besluten till utvalda och betrodda underordnade eller 

inte alls.  

 

Att inte delegera handlar ofta om maktbehov hos chefen, eller ett behov av perfektion 

i alla lägen, det kan även handla om osäkerhet. Chefer kan i vissa fall känna ett 

behov av att kontrollera allt från arbetsuppgifter, scheman och resursfördelning till 

personliga beslut och mål. Att styra allt detta ger dem en känsla av att vara 

oersättliga, dessutom finns det alltid en risk att de underställda som delges 

beslutsansvar och får en chans att visa framfötterna, blir framtida konkurrenter om 

chefsposten. 

 

Andra anledningar är lättare att rättfärdiga: Om de underordnade har arbetsuppgifter 

som inte är sammankopplade med varandra, om det de gör är oberoende av vad den 

näste gör eller inte gör, kan delegering göra det svårt att koordinera arbetet. I denna 

typ av situation, krävs det att någon fungerar som en slags sambandscentral, och 

denna någon är oftast chefen. På så sätt kan han, med hjälp av rapportering från de 

underställda, och tack vare den yttersta beslutsbefogenheten, behålla kontroll över 

vad som sker och hur.  
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Chefen kan också undvika delegering i del fall han/hon misstänker att den 

underordnade inte har samma värderingar och mål som de som är allmänt gällande 

på företaget. Om de underordnade, dessutom upplevs vara lata och ovilliga att ta 

mer ansvar, finns heller ingen anledning att delegera fler uppgifter eller större ansvar 

till dem. (Mc Gregor, 1960) 

 

Yukl ger en sammanställning av de fall där delegering kan vara en fördel: 

 

- Delegera sådana uppgifter som kan göras bättre av en underordnad. 

- Delegera sådant som är ”urgent” men inte hög prioriterat 

- Delegera sådant som är relevant för den underordnade och hans karriär 

- Delegera uppgifter med passande svårighetsgrad 

- Delegera både sådant som är trevliga och otrevliga att utföra. 

- Delegera sådant som inte anses vara chefsuppgifter 

 

För att delegeringen ska kunna genomföras på ett lyckat sätt krävs det klara och 

tydliga ramar. Båda parter måste från första stund vara överens om vilka nya 

ansvarsområden som tilldelats den underordnade, vad detta innebär samt hur stort 

ansvar som egentligen tilldelats. De mål som satts upp måste också vara tydliga så 

att alla arbetar i samma riktning. För att delegeringen ska fungera krävs oftast någon 

form av rapportering tillbaka till chefen, hur denna ska gå till måste också bestämmas 

innan arbetet sätts igång. Allt handlar egentligen om klar och tydlig kommunikation 

samt gemensamma visioner och mål. Därefter borde alla vara överens om vilket 

ansvar som ligger på den underordnade, vilka gränser han har för sitt beslutsfattande 

samt vilken information denne behöver för att lyckas med sin uppgift.     ’ 
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3.3 Frankrike 
 

Till skillnad från Sverige är det väldigt ovanligt med litteraturlistor på lärosätena.  

Undervisningen baseras ofta på det som läraren säger. Om man vill ha ytterligare 

information och lära sig mer om ämnet kan läraren ge tips på litteratur eller eventuellt 

förse eleven med en litteraturlista. Denna är ofta baserad på de böcker som läraren 

själv skrivit, eller bidragit till att skriva. 

 
En hel del universitetslärare hänvisar fortfarande till Henri Fayol, en av Frankrikes 

mest kända management-filosofer. Hans första bok publicerades i början av 1900-

talet och hans idéer antogs på en internationell nivå som grundprinciperna i 

ledarskap och organisation, detta ända fram till Henry Mintzergs verk under 60-talet. 

Men även andra forskare återfinns på de franska universitetens ledarskapskurser.  

 

3.3.1 Maktdistans 
 
I boken ”Comportements humains & management” skriver Frédérique Alexandre-

Bailly et al10 att man för att kunna påverka en anställds beteende måste vara 

medveten om att vi alla utövar och underställs olika sorters press på vår omgivning. 

Enligt dem finns det en logik bakom detta, tre grundelement i det mänskliga 

beteendet: 

 

• Individen agerar efter de fördelar han ser i situationen 

• Individen agerar efter det han anser vara legitimt eller det han 

anser sig vara skyldig att göra. 

• Individen agerar utifrån sina känslor 

 

Författarna återfinner den här logiken i de olika sätt på vilka man kan påverka 

människor, i de olika sätt en chef kan utöva inflytande på sin personal. De har 

identifierat tre olika skäl till varför medarbetare accepterar en chef, hans beslut och 

hans position inom företaget: 
                                            
10 Comportements humains et management – F.A Bailly, D. Bourgeois, J.P Gruère, N. Raulet-Croset, 

C. Rolland-Lévy - 2003 
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Makt: En chef besitter möjligheten att öka/minska deras lön, befordra dem, ge dem 

möjlighet att utföra intressantare uppgifter eller avskeda dem, om så är lagligt.  

Denna makt ger en fördelaktig ställning gentemot de anställda, och den kan 

användas till att få dem med sig i viktiga beslut. Detta anses dock inte vara den 

främsta metoden till lydnad inom ett företag. 

 

Legitim anledning: Individen lyder även i de fall han anser att det är legitimt eller att 

det helt enkelt är i sakens ordning. Det verkar rimligt att om chefen har blivit tillsatt av 

de människor som investerat sina pengar i företaget, då har han också rätt att ta 

beslut. Eftersom han och investerarna löper större risk än de anställda, anses han ha 

större anledning att stå för besluten. Chefen blir på det sättet legitim i de anställdas 

ögon och de accepterar lättare en hierarki med hög disciplin. Detta förutsatt att 

medarbetarna accepterar det kapitalistiska systemet och dess organisation. 

 

Karisma: Medarbetarna uppskattar en human chef med mycket personlighet, en 

chef med förmåga att göra jobbet intressant eller en chef som låter medarbetarna få 

en inblick i det arbete som ska utföras och delger dem med information. Denna typ 

av chef får spontant respekt av sina anställda och lyckas ofta mobilisera dem och 

deras energi på ett tillfredställande sätt för företaget. 

 

En chef påverkar sina medarbetare genom att spela på moralen och den emotionella 

sidan hos dem. Å ena sidan: auktoritet  p.g.a. legitimitet, å andra sidan personlig 

auktoritet genom karisma. 

 

En ledare har, enligt F. Alexandre-Bailly et al., vissa personlighetsdrag som särskiljer 

honom eller henne från resten av gruppen. Däremot är det svårt att nämna vilka 

specifika drag det handlar om då dessa varierar från grupp till grupp. Ledarskapet 

baseras på individuella kvaliteter men dessa kvaliteter beror i hög grad av i vilken 

social miljö ledaren agerar. Det finns alltså många olika sätt att vara en ledare på, 

men författarna har kommit fram till 2 saker som de flesta ledare verkar ha 

gemensamt: 
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• Ledaren har en passionerad vision om framtiden för företaget eller gruppen, 

som drar till sig de andra medlemmarna. 

 

• Ledaren vet hur ska förmedla och delge denna vision till medarbetarna för att 

dessa ska lockas att delta. 

 

 

När F. Alexandre-Bailly redogör för chefskap handlar det ofta om hierarkier och makt, 

det antas att de går hand i hand med varandra. Men makt handlar inte nödvändigtvis 

om nivå i hierarkin11. Snarare handlar det om resurser. Beroende av vilken 

organisation man befinner sig i har människor som befinner sig på ungefär samma 

nivå, tillgång till olika resurser. Dessa resurser styr i sin tur den makt som en individ 

kan utöva över sin omgivning. Men även om en viss position inom hierarkin ger 

tillgång till stora resurser som beslut om löneökning, beslut av interna regler och 

befordran, så beror makten även på hur stort inflytande och hur mycket makt de 

underordnade har. Det kan handla om expertis, hantering av osäkra situationer, 

relationer, information etc. Hierarkisk position är således ett element som kan leda till 

makt men det är ingen garanti till densamma. Olika organisatoriska åtgärder, där 

regler och hierarki är två viktiga element, kan inte bestämma hur makten ska fördelas 

inom företaget. F. Alexandre-Bailly et al. jämför detta med den roll korten i ett 

kortspel har för att ge vissa spelare mer fördelar än andra. Det är inte bara den som 

delar ut korten (chefen) som har en inverkan på utspelet, utan även de spelare 

(anställda) som blir tilldelade sina kort, kan utöva tryck på givaren.  

 

Detta sätt att tänka går hand i hand med Mintzbergs tredje beslutsroll: fördelaren av 

resurser12 . Det är chefens roll att bestämma vad som ska tilldelas vem i 

organisationen, ibland är denna resurs något så enkelt som chefens egen tid. Den 

som får tillgång till chefen får också tillgång till organisationens ”nervsystem” och den 

process som ligger till grund för beslutsfattandet inom företaget. I sin roll som 

fördelare av resurser blir chefen den som godkänner alla beslut innan dessa sätts i 

verket: på så sätt försäkrar han/hon sig om att alla beslut som tas inom 

organisationen är logiska. Om beslutsfattandet spreds ut inom organisationen skulle 

besluten och strategierna kanske upphöra att vara sammanhängande. 
                                            
11 Comportements Humains et management – F-A Bailly 2003 
12 H Mintzberg – Le management – Voyage au centre des organisations 2006 
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För att kunna utöva den här typen av makt, måste chefen ta komplexa beslut där alla 

olika aktörer, inom och utanför företaget, måste tas i åtanke. Alla olika tänkbara 

effekter av beslutet måste förutses och alla kostnader måste kontrolleras så att inget 

oförutsätt inträffar. Om besluten dröjer förlorar företaget en massa värdefull tid, om 

ett godkännande ges för fort kan det uppfattas som ogenomtänkt. Om ett avslag 

kommer för fort kan detta ha negativa effekter på den eller de anställda som 

investerat all sin tid och energi i projektet. 

 

Enlight Thietart, lärare på två av Paris Universitet och författare till boken ”Le 

management”, är makt är förmågan hos en individ, eller en grupp individer, att få 

någon att göra någonting som denna inte hade gjort på eget bevåg. 13  Vilket sätt 

denna makt utövas på beror på gruppen och omständigheterna. Förutom belöningar 

och hot finns det makt baserad på mer subtila medel. Katz och Kahn14 menar att den 

organisatoriska makten, eller auktoriteten, som man också kan kalla det, är den sorts 

makt som erkänns av i stort sett alla. Normer, procedurer och traditioner lägger 

grunden till den här makten och bestämmer spelreglerna och gränsen för vad en 

individ kan kräva och en annan kan neka. 

 

Thiétart beskriver också den utveckling som skett i Frankrike de senaste åren, 

gällande den organisatoriska uppbyggnaden. De hierarkiskt uppbyggda företagen 

har gått mot en plattare sort organisation där stegen mellan ledning och underställda 

har förkortats. Denna utveckling har haft som syfte att förbättra och förenkla 

beslutstagandet inom företagen samt ge ledningen en bättre insyn i det arbete som 

sker inom organisationen. Den drivande kraften var företagens vilja att stå närmare 

den terräng där det reella arbetet utförs, samt att eliminera de moment som riskerar 

att skapa ett avstånd till deras marknader15. 

 

3.3.2 Osäkerhetsundvikande 
 

Fayols grundidéer gick ut på att samma typ av ledarskap kunde användas i alla 

sorters organisationer - det spelade inte någon roll om det var en stor eller liten 

                                            
13 R-A Thiétart  - Le management, 2004 p 88 
14 D. Katz, R. Kahn 
15 Raymond -Alain Thiétart 
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organisation, om det rörde sig om politiska, religiösa, industriella eller kommersiella 

aktiviteter. Allt gick att styra med hjälp av fem nyckelfunktioner av ledarskap16: 

 

• Förutse och planera 

• Organisera 

• Beordra/bestämma  

• Koordinera 

• Kontrollera 

 

Ett företag behöver först och främst utveckla en strategisk plan där de olika målen 

definieras, sedan behövs en strategi för att kunna genomföra dessa planer. Därefter 

går utvecklingen inom företaget framåt, genom en ständig kontroll av allt som händer 

inom företaget, från chefen ner till dem som utför det faktiska arbetet. Arbetet flyter 

på bättre inom de olika avdelningarna genom koordination och översyn av chefen. 

Därefter handlar det om att hela tiden ha en översikt över arbetet på olika nivåer, för 

att kontrollera att allt går enligt planerna. 17  

 

Att delegera och låta medarbetare ta del i beslutsfattandet är idag en självklarhet 

inom de flesta företag. Den ökade konkurrensen och de allt större kraven på pris, 

kvalitet och tid, har lett till att det krävs en allt mer reaktiv och självständig personal, 

på alla nivåer inom företaget. Varje anställd behöver få tillräckligt med autonomi för 

att snabbt kunna reagera inför varje vändning och förändring inom företaget.  

 

Samtidigt medför dessa dagliga förändringar att ledningen har svårt att ge fria tyglar 

åt sina anställda. Den autonomi de tilldelar dem skulle kunna leda till felaktiga beslut 

som hindrar företagets framgång. Därav en aningens motsägelsefull ansats från 

ledningens sida; de förespråkar autonomi samtidigt som de utvecklar en allt mer 

stark kontroll och högre krav på framgång, utan att för den delen ge tillräckligt med 

frihet för att nå dit. Detta leder till en väldigt tvetydig situation för de anställda.18 

 

                                            
16 C.Kennedy – « toutes les théories du management » 2002  
17 Raymond-Alain Thiétart – ”le management” lärare på l’Ecole supérieure des Sciences Economiques 

et Commerciales samt l’Université Paris Dauphine  
18 Comportements humains &  management F-A Bailly  
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Chefer måste hitta en balans mellan den kontroll de önskar ha över sina anställda 

och den delegering som är nödvändig för företagets bästa. Även för löntagarna blir 

det en besvärlig balansgång mellan den nya möjligheten att förverkliga sig själv på 

arbetsplatsen, och den extra börda detta ansvar innebär.  

 

Raymond-Alain Thiétart lyfter fram delegering och decentralisering som ett sätt för de 

överordnade att kunna ägna sin tid åt strategiskt tänkande, snarare än operationella 

problem. De underordnade tilldelas olika uppgifter och ansvarsområden och får i och 

med detta en auktoritet som motsvarar uppgiftens vikt och betydelse för avdelningen 

eller företaget. I och med detta ansvar är det underförstått att de måste rapportera 

uppåt för att delge chefen med de resultat de uppnått.  

 

En dylik delegering syftar till att öka initiativtagandet hos medarbetarna vilket har som 

önskad effekt en allt större reaktivitet på den ständigt växlande omvärlden. Samtidigt 

får inte delegeringen gå så långt att chefen förlorar sina privilegier. För att undvika 

osäkerhet på detta område, bör det finnas någon slags guide formulerad av de 

överordnade, innehållandes exempelvis organisations politik, mål, procedurer etc. 

Ytterliga kontroll av uppnådda resultat, ger en klarare bild av huruvida de anställda 

klarar av det ansvar de tilldelats.19  Decentralisering är en av de organisatoriska 

följderna till delegering och här handlar det om avdelningar eller grupper som får eget 

ansvar över ett visst område, med specifik budget och specifika resurser. Även för 

dessa grupper gäller förhållningsregler och rapportering uppåt i hierarkin för att 

arbetets resultat ska vare enkelt att följa.  

 

 

Decentraliseringen har också haft som mål att öka flexibiliteten inom företaget, en 

nödvändighet när omvärlden är i ständig förändring. Denna organisationsform syftar 

till att fördela ansvaret mellan de olika nivåerna inom företaget, för att på så sätt 

underlätta och accelerera arbetet på den nivå där det krävs snabba beslut som inte 

kan invänta den hierarkiska beslutsprocessen. Nackdelarna med denna typ av 

organisation är att det ibland uppstår koordinationsproblem mellan enheter. De nya 

enheter som bildats och som getts ansvar för exempelvis en viss produkt typ, ser sig 

ibland i första hand som ansvarig för sig själv och för den egna framgången, snarare 

                                            
19 Raymond-Alain Thiétart 
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än ser till företagets bästa. Kommunikationen mellan enheterna fungerar inte alltid 

heller som önskat. Men åtgärder har även vidtagits för att förbättra kommunikationen 

inom företagen och göra dessa mer genomskinliga, vilket förbättrar kontrollen av vad 

som sker. 20  

 

                                            
20 Raymond-Alain Thiétart  
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4)  Diskussion och Slutsats 
 

Med ”maktdistans” och ”osäkerhetsundvikande” som utgångspunkt, har jag försökt få 

fram en bild av hur man ser på ledarskap i svensk respektive fransk litteratur inom 

ledarskapsutbildning i respektive land. 

  

4.1. Diskussion 

   
Min hypotes var att jag skulle stöta på stora skillnader mellan det svenska och det 

franska sättet att beskriva ledarskap i litteraturen. Hofstedes kulturella skala gav 

goda indikationer om detta. Genomgång av litteraturen som idag används som 

undervisningsmaterial antog jag att jag skulle få svar på min frågeställning. Jag antog 

att litteraturval väl indikerar vilket typ av ledarskap som lärs ut på de olika lärosätena 

och jag antog också att jag skulle kunna dra slutsatser om ländernas ledningsfilosofi 

utifrån litteraturen. 

  

Efter genomgång av den valda litteraturen från respektive land, kan jag konstatera att 

det råder få skillnader mellan hur man beskriver ledarskap i Sverige och hur man 

beskriver det i Frankrike. 

 
Såväl det franska som det svenska ledarskapet agerade tidigare inom mycket 

hierarkiska system. De tidigaste idéerna om företagsledning handlade om kontroll 

och planering, åtgärder som skulle leda till att man hela tiden visste vad som skedde 

inom företaget samt för att på bästa sätt kunna förutse fallgropar. 

 

Inom Frankrike var det Fayols grundtankar om ledarskap, som angav vilka regler och 

handlingssätt som borde följas för att på ett framgångsrikt sätt styra ett företag.  

 

• Förutse och planera 

• Organisera 

• Beordra/bestämma  
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• Koordinera 

• Kontrollera 

  

Om allt är noga förberett och uttänkt, och arbetet hela tiden följs upp, då är det 

väldigt lite som kan gå fel. Det handlar om att hela tiden ha översikt över arbetet på 

olika nivåer, för att kontrollera att allt går enligt planerna.21  

Detta går hand i hand med såväl det hierarkiska tänkandet, med den ständiga 

översynen av arbetet, som med osäkerhetsundvikandet, där arbetet läggs upp på ett 

sådant sätt att det sällan råder ambivalens eller oro.  

 

Sverige drevs, på grund av olika samhällsutvecklingar inom och utanför landet, tidigt 

till att omvandla och utveckla ledarskapet, vilket ledde till att vi hamnade längre ifrån 

de hierarkiska, kontrollerade organisationerna. Istället vände man på begreppen och 

försökte se på företagande ur ett annat perspektiv. Man såg vikten och nyttan av de 

människor som jobbade längst ned i företaget och medarbetarna fick i och med detta 

mer och mer ansvar. Utvecklingen speglade det som skedde ute i samhället, med 

den socialistiska andan samt det ökade föraktet för elitism. 

 

Min fokus i undersökningen har varit två områden,  maktdistans och 

osäkerhetsundvikande, områden där Frankrike och Sverige kunde skilja sig åt enligt 

Hofstede.  

Maktdistans handlade enligt Hofstede om huruvida ett samhälle eller en organisation 

var hierarkiskt uppbyggd eller var mer platt i sin utformning. Det handlade också om 

hur kommunikationen fungerade mellan över och underordnad. En organisation med 

stor maktdistans tenderar att ha lite kommunikation mellan de olika nivåerna och de 

förekommer stora skillnader mellan dem som sitter högt uppe i hierarkin och har 

mycket makt, och dem som sitter längst ned och inte har någon makt alls. Enligt 

Hofstede hör Frankrike till de länder där hög maktdistans är som vanligast medan 

Sverige genomsyras av låg maktdistans. 

 

I litteraturen beskrivs visserligen olika sorters makt inom olika nivåer på företaget, där 

de som sitter högst upp har betydligt större makt än de som befinner sig längst ned, 

men makten besitts inte nödvändigtvis av dem som befinner sig högst upp i hierarkin. 

                                            
21 Raymond-Alain Thiétart – « le management » 
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Snarare handlar makten om resurser. Människor som befinner sig på ungefär samma 

nivå inom ett företag har tillgång till olika resurser, dessa resurser styr i sin tur den 

makt som en individ kan utöva över sin omgivning. Resurser kan till exempel vara 

expertis, stort inflytande över sina arbetskamrater, speciell information, etc. Allt detta 

kan ge en individ makt, trots att han inte befinner sig på en plats i företaget som 

normalt sett förknippas med mycket makt och inflytande. 22 

 

I den svenska litteraturen beskrivs maktbalansen på ett liknande sätt där Gary Yukl 

nämner inflytandet över följeslagare som kärnan inom ledarskapet. Han påpekar 

också att inflytandet går i båda riktningar, det är inte bara chefen som har inflytande 

över sina underordnade då han kan bestämma över deras lön eller andra resurser. 

En mellanchef har lika stort behov av att ha de underordnade som de överordnade 

på sin sida.  Ju mer de kan påverka den övre hierarkin, desto mer inflytande får de 

över sina underordnade som inser att han har möjligheten att påverka de högsta 

cheferna. Samtidigt kan han i större utsträckning påverka ledningen om han har 

inflytande över sina underordnade.23 

 

Synen på makt och inflytande är alltså inte lika svart och vit som det tidigare varit, 

man har börjat inse att det finns andra faktorer som kan sätta maktbalansen i 

gungning, vilket i sin tur gör alla medarbetare till lika viktiga pjäser i spelet. 

Organisationerna blir i och med denna insikt mindre och mindre hierarkiska. 

Samtidigt kan denna kunskap leda till att skapa nya former av hierarkier som inte 

längre baseras på titel eller lön. 

 

 

Osäkerhetsundvikandet handlade enligt Hofstede24 om i vilken utsträckning en 

organisation styrs av regler och direktiv som utvecklats för att ta i beaktning alla 

eventuella händelseförlopp och resultat. En organisation med högt 

osäkerhetsundvikande har mycket regler för att undvika tvivel och osäkerhet och 

försöker att alltid hålla sig på den säkra sidan. Den organisation som har lågt 

osäkerhetsundvikande har lättare att acceptera förändringar och ovisshet, det är mer 

ostrukturerat och man lyssnar gärna till olika åsikter och idéer. Frankrike ansågs 

                                            
22 F-A Bailly et al. 
23 Gary Yukl 
24 Hofstede 
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enligt Hofstede vara ett land med högt osäkerhetsundvikande medan Sverige, tvärt 

om, ansågs vara präglat av lågt osäkerhetsundvikande. 

Det som kommer fram av min litteraturanalys, i fråga om såväl maktdistans som 

osäkerhetsundvikande, är dock att de båda länderna delar ungefär samma åsikter.  

 

4.2 Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats är att definiera vad som enligt det svenska 

undervisningsmaterialet inom ledarskapskurser anses vara svensk ledningsfilosofi 

och att med denna definition som utgångspunkt sedan analysera eventuella likheter 

och/eller skillnader med den franska ledningsfilosofin.  

 

4.2.1 Likheter mellan svensk och fransk ledningsfilosofi  
 

Såväl den svenska som den franska litteraturen betonar vikten av delegering samt 

platta organisationer. Det som diskuteras är olika nivåer av fördelat ansvar, olika 

grader av självständighet samt olika slags kommunikation. Samma anda genomsyrar 

de båda ländernas litteratur, och grundtankarna är genomgående desamma. 

Slutsatsen man kan dra av detta är att organisationerna i Frankrike och Sverige 

genomsyras av låg maktdistans och lågt osäkerhetsundvikande. Detta betyder att 

arbetet är relativt fritt, om än övervakat, samt att kommunikationen fungerar väl 

mellan de olika nivåerna inom företaget, vilket öppnar upp insynen även för de som 

organisatoriskt befinner sig längre ner i hierarkin.  

 

4.2.2 Skillnader mellan svensk och fransk ledningsfilosofi 
 
Ledarskap baseras visserligen på de individuella kvaliteter en chef besitter, men 

dessa påverkas ändå av den kulturella miljö i vilken ledaren agerar.25 Det är 

organisationen och den kultur som råder däri, som bestämmer hur ledarskapet 

kommer att se ut.  Detta betyder att den ledarskapsfilosofi som presenteras i de båda 

ländernas litteratur, hur likartad den än ser ut att vara i teorin, kan komma att se olika 

ut när den praktiseras i verkligheten. En fransk chef har en helt annan kulturell och 

                                            
25 F-A Bailly, comportements humains et le management 
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historisk bakgrund än en svensk chef och deras tolkning av ledarskapsteorier 

kommer därför att skilja sig åt. 

 

Av ovanstående kan man dra slutsatsen att det ledarskap som förespråkas på 

arbetsplatser i Sverige och Frankrike, ter sig olika trots att utbildningsmaterialet är 

detsamma. Den litteratur som används på ledarskapskurser, kan inte, trots att den 

ger en god indikation om de grundidéer som präglar undervisningen, ge en riktig bild 

av vilket sorts ledarskap som utövas i verkligheten. Hur man undervisar i ledarskap 

på olika framstående lärosäten bestämmer inte hur det framtida ledarskapet kommer 

att se ut då varje chef och varje ledare bär med sig sin kulturella tillhörighet även i sin 

arbetsroll. 

 

4.2.3 Avslutande kommentarer 

 

Om man utgår från det jag kommit fram till, hur skulle då en fransk ledare, placerad i 

ett svenskt företag, hantera exempelvis det krav på kommunikation som finns bland 

de anställda svenskarna? Den franske ledaren behåller information på chefsnivå, till 

dess att ett beslut är taget, för att sedan delge personalen med de bitar de behöver 

för att utföra uppgiften. Detta har med exempelvis maktdistans tänkandet att göra, en 

fransk chef ska ta viktiga beslut och bör inte överlåta denna del av jobbet till någon 

annan. Makten, där beslutsfattandet har en nyckelroll, fördelas inom företaget, så att 

det tydligt märks vilka som anses inneha viktiga poster. Detta skulle kunna uppfattas 

av den svenska personalen som ett tecken på att chefen inte tar hänsyn till deras 

åsikter samt att deras kompetens inte tas på allvar. De anställda är vana vid att vara 

delaktiga samt att kunna påverka de beslut som tas, de hierarkiska nivåerna 

accepteras därför inte på samma sätt inom svenska företag som inom franska. 

 

 En fransk chef tror att delegering bevisar för omvärlden att han/hon saknar 

kompetens, medan brist på delegering uppfattas av personalen som ett 

ifrågasättande av deras kompetens. Den kulturella krocken kan i detta fall leda till 

många komplicerade situationer samt onödiga dispyter. Det som rör till i sådana här 

sammanhang är kanske just skillnaden mellan vad litteraturen säger och vad 

verkligheten visar. Den som läst ledarskap på en internationell skola skulle mycket 

väl kunna anta att en chefsroll i Frankrike innebär ungefär samma rollmodell som i 
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Sverige och att organisationer inom de båda länderna är uppbyggda på liknande sätt. 

Den kulturella inverkan på organisationer och ledarskap kommer inte fram i den 

undervisningen som sker inom ledarskapskurser, och kulturkrockarna kan därför bli 

många. Men även med kunskap i, är det inte alltid lätt att i praktiken anamma 

tankesättet och chefskulturen i ett annat land. Den kulturella bakgrunden går inte 

alltid att skaka av sig så lätt. 

 

 Frågan är, skulle ökad undervisning om kulturella skillnader och dess praktiska 

innebörd i arbetslivet, uppmuntra eller avskräcka chefer från att prova på att arbeta 

utomlands? Skulle mer verklighetsbaserat undervisningsmaterial underlätta för att 

överbrygga kulturella skillnader eller är vår kulturella bakgrund så pass stark att vi 

oavsett omgivningens behov och krav håller fast vid vårt invanda beteende? 

 

Dessa frågor är mycket intressanta.  Det skulle dock behövas mera djupgående 

undersökningar än denna litteraturstudie för att få svar på dessa frågor. Jag anser 

det dock angeläget att universiteten breddar ledarskapsundervisningen så att den 

även tar utgångspunkt på kulturella skillnader. Detta skulle underlätta för blivande 

chefers rörlighet inom EU. 
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