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Sammanfattning 
Denna studie ämnar utvärdera huruvida globala gemensamma ledarskapsstrategier 

har genomslagskraft i globala organisationer med bestämda tankar och idéer kring 

hur ledarskapet bör se ut. Problematiseringen har sin grund i hur olika nationella 

kulturer som globala organisationer verkar inom påverkar ledarskap och på så sätt 

acceptansen av strategier som ska vara allmängiltiga och ena kulturerna.  

 

Undersökningen baseras på en fallstudie, där man har intervjuat ledare i Sverige, 

England och Spanien inom samma organisation. Dessa intervjuer syftar undersöka 

ledarnas syn på det egna ledarskapet, företagets ledarskapsfilosofi och ett 

nyutkommet policydokument. Analysen och resultatet bygger på svaren från dessa 

intervjuer och paralleller dras till kultur- och ledarskapsteorier relevanta för studien.  

 

Forskarna vill ta reda på om gemensamma ledarskapsstrategier inom globala 

organisationer fyller sitt syfte, eller om man borde utveckla ledarskapsstrategier 

lokalt.  
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1. Inledning  
Internationella ledare kan inte förlita sig på s.k. universella ledarprinciper för hur de 

bör bete sig och leda, detta beror främst på kulturella begränsningar. 

Managementteorier har baserats på västerländska grundvärderingar och andra 

samhällen skiljer sig så vitt i deras kulturer och ideologier att dessa koncept sällan 

kan appliceras universellt.1 Inom dagens internationella företag satsas det mycket 

resurser på utveckling av ledarskapsstrategier som ska gälla inom företaget för att 

uppnå optimal effektivitet. Dessa ledarskapsstrategier är ofta utvecklade i 

organisationens hemland, men ska appliceras på hela företaget oavsett land och 

kultur  

  

1.1 Problembakgrund  
Intresset för undersökningen baseras i de förändringar som nu i och med 

globaliseringsprocessen är i full gång. Dagens marknad är global och den nya 

ekonomin karakteriseras av nationell gränslöshet, med hjälp av den ständigt 

avancerande teknologin, entreprenörskap och kundens behov i centrum.2 Dessa 

förändringar ger företagandet nya förutsättningar. Med hjälp av Internet och billiga 

flygbiljetter har världens olika hörn blivit mer lättillgängliga. Idag reser vi mer och 

import och export är ytterst framträdande, inte bara inom handelssektorn, utan även 

inom tjänstesektorn. Dagens internationella företag är verksamma i flera länder och 

världsdelar. De är inte bara beroende av huvudkontor och kompetent personal på 

plats, utan måste även kunna förlita sig på att det fungerar som det ska på de platser 

där uppföljning och kontroll p.g.a. geografiskt avstånd, är svårare att genomföra. Vi 

har gått ifrån traditionella former av företag till komplext uppbyggda organisationer. 

Dessa organisationer bedriver en stor del av sin verksamhet internationellt. 

Marknaden är inte begränsad till företagens moderland, både leverantörer, kunder 

och egna kontor finns på den internationella arenan. En internationell marknad för 

med sig andra förutsättningar än den nationella marknaden. De internationella 

företagen måste bl.a. anpassa sina idéer, produkter, sin marknadsföring och sitt 

 
                                                
1 Holt, Wigginton 2002, s. 23 
2 Robbins, DeCenzo 2001, s. 49 
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ledarskap till det internationella klimatet. Centralt styrda organisationer med 

bestämda idéer kring ledarskap har stött på problem då de gått från den nationella till 

den internationella marknaden, t.ex. Ikea mötte en del problem när de öppnade sin 

första Ikea butik i det ”hierarkiska” Tyskland. Det kan vara svårt applicera ett 

”gemensamt ledarskap” på en internationell arena, lokala anpassningar och 

kompromisser sker ofta automatiskt. Forskare inom ledarskap har också intresserat 

sig för detta och det finns därför mycket forskning att tillgå inom vad som kallas 

”International Management”.      

 

1.2 Problemställning  
Vi har använt oss av dessa frågor för att lättare kunna nå vårt huvudsyfte. De fyra 

sista punkterna är exempel på vad som skulle kunna påverka huvudfrågan och 

syftet. 

Huvudfråga:  
Finns det anledning att utveckla gemensamma ledarskapsstrategier inom 
internationella organisationer, eller bör de istället utformas lokalt?  

• Hur påverkar kulturella differenser mellan länder en internationell 

organisations ledarskap?  

• Ter sig ledarskapet olika i olika länder eller har gemensamma 

ledarskapsstrategier utjämnat eventuella skillnader? 

• Finns det gemensamma nämnare för vad man uppfattar vara en effektiv 

ledare oavsett kultur? 

• Hur uppfattas och utövas exempel på budskap från företagsledningen i olika 

länder?   

 

1.3 Syfte  
Vi vill undersöka om huvudkontorets och ledningsgruppens grundidéer och 

företagsanda i ledarskapsfilosofin syns utanför moderlandets gränser och i sådant 

fall även hur påtagligt detta är eller om lokala tillämpningar sker p.g.a. kulturella 

differenser. Vi vill undersöka om gemensamma globala ledarskapsstrategier fungerar 

och har genomslagskraft i internationella organisationer med bestämda idéer och 

tankar kring hur ledarskapet inom organisationen bör se ut.  
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1.4 Avgränsning  
Undersökningen kommer att utreda hur ledare inom Ericssons organisation uppfattar 

sitt eget ledarskap och organisationens gemensamma ledarskapsstrategier. Studien 

inriktar sig enbart på att utvärdera genomslagskraften av företagets 

ledarskapsstrategier har hos de intervjuade ledarna, medarbetarnas perspektiv 

exkluderas alltså. Intervjupersonerna är ledare/chefer på mellannivå i Sverige, 

England och Spanien. I intervjuerna använder vi oss av det globala policydokumentet 

”Our ways of working”. Idén med detta är att analysera hur några ledare i olika länder 

uppfattar och kommunicerar ett budskap formulerat av högsta ledningen i Sverige.
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2. Metod  
I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt för insamling av data och därmed 

för de metoder vi anser vara mest lämpade för undersökningen och för vad som 

karaktäriserar metoderna. Vi kommer att motivera varför vi anser att dessa metoder 

är mest lämpade och vi går även igenom alternativa metoder och anledningar till att 

vi inte använt oss av dem.  

 

2.1 Undersökningsupplägg  

2.1.1 Val av forskningsstrategi  
Uppsatsen kommer att baseras på en fallstudie, då vårt mål är att kunna identifiera 

den nationella kulturens påverkan på ledarskapsrollen i en internationell organisation 

som har bestämda idéer runt ledarskap. Med hjälp av en fallstudie vill vi få fram en 

detaljerad bild av hur en gemensam företagskultur och en centralt styrd organisations 

policydokument uppfattas i olika länder. En fallstudie har fördelen att den tillåter en 

djupare förståelse för de i studien existerande komplexa sociala relationer och 

processer (t.ex. kultur), istället för att enbart fokusera på resultatet av dessa.3 

 

2.1.2 Val av forskningsansats  
Vid vetenskaplig forskning utgår forskaren ifrån en deduktiv eller en induktiv ansats. 

Induktion utgår ifrån empiri, d.v.s. forskaren utgår ifrån en mängd enskilda fall och 

hävdar att sambandet som observerats dem emellan är generellt giltigt. Detta är 

mycket riskfyllt, då man vid deduktiv forskning går från en samling enskildheter till en 

allmän sanning.4 Den deduktiva ansatsen utgår istället från teori, d.v.s. forskaren 

utgår ifrån en generell regel och hävdar att denna förklarar ett enskilt fall av intresse. 

Nackdelen med deduktiv forskning är att den kan verka förutsätta det som ska 

förklaras, eftersom man godtar att en allmän regel gäller.5 

 

För denna undersökning är det nödvändigt att utgå från de teorier inom ledarskap 

som Ericsson använder sig av. Eftersom grunden av undersökningen baseras  

                                                
3 Denscombe 1998, s. 42  
4 Alvesson, Sköldeberg 1994, s. 41 
5 Alvesson, Sköldeberg 1994, s. 41 
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på redan existerande teorier om kultur och ledarskap antar vi den deduktiva 

ansatsen för vår forskning. 

 

2.1.3 Val av metodiskt angreppssätt  
Metodteorin delas upp i två slags undersökningar; kvantitativa och kvalitativa.  

Karakteristiskt för kvalitativa undersökningar är att de är beskrivande och småskaliga, 

de har en öppen forskningsdesign och ordet är den centrala analysenheten ett visst 

deltagande och inblandning från forskarens sida. Kvalitativ forskning inriktar sig på 

att återge en helhetsbild och denna möjliggör en ökad förståelse för sociala 

processer och sammanhang.6 Karakteristiskt för kvantitativ forskning är att den är 

analytisk, storskalig, har en förutbestämd forskningsdesign och siffror är den centrala 

analysenheten. Kvantitativ forskning har specifikt fokus och det är viktigt med 

neutralitet från forskarens sida.7 

 

För denna undersökning verkar det riktigt att använda sig av den kvalitativa 

undersökningsmetoden eftersom vi kommer att analysera, granska och tolka 

komplexa sociala relationer. Vi är medvetna om att för att kunna göra större 

generaliseringar inom områden så diffusa som kultur, så skulle man även kunna 

använda sig av en kvantitativ metod, men eftersom vi eftersträvar en djupare 

förståelse när det gäller t.ex. attityder och perception, verkar en kvalitativ metod mer 

passande. Vi ämnar studera undersökningens problem genom en slags skildring 

(empirin) och helhetsbilden blir därför relevant.  

 

2.1.4 Vetenskapligt förhållningssätt  
Inom forskningen existerar två vetenskapliga huvudinriktningar: Positivism och 

Hermeneutik. Med positivistisk inriktning baserar man studien på fakta och logik, 

kvantitativa fakta är av stor vikt. Den positivistiska inriktningen har sin grund i 

naturvetenskapen, forskningen ska bidra till ”sanningen” om olika förhållanden och  

 

 

                                                
6 Holme, Solvang 1997, s. 86-87 
7 Holme, Solvang 1997, s. 86-87 
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objektiviteten hos forskaren är central.8 Den positivistiska forskningen har kritiserats 

eftersom den idealiserar ”värderingsfrihet”, som speciellt inom samhällsvetenskap är 

omöjligt att uppnå.9 Tanken med hermeneutik är att kunskapen uppnås genom 

tolkning och förståelse av människans beteende. Hermeneutik innebär att forskaren 

intresserar sig för att förstå fenomenen och samanhanget i vilket de uppträder.10 

Inom hermeneutisk forskning förutsätts att forskaren har erfarenheter som kommer 

att påverka dennes uppfattning och tolkning och medvetandet om detta utgör en 

central roll.11 

 

För att se hur empirin i vår undersökning överensstämmer med de teorier om kultur 

och ledarskap som vi finner relevanta för vår fallstudie har vi valt att använda oss av 

den hermeneutiska synen på vetenskap. Vi förutsätter att kunskapen som erhålls i 

undersökningen är tolkad. Svaren i intervjuerna som utgör empirin påverkas av den 

intervjuade som tolkar och återger utifrån sina egna erfarenheter och av forskarna 

som uppfattar och tolkar materialet utifrån egna erfarenheter och kunskaper.12 

 

2.2 Argumentering för val av fallföretag  
Valet av Ericsson som fallföretag gjordes främst för att det är en internationell 

organisation där man har bestämda idéer och tankar om hur ledarskap inom 

organisationen bör se ut. Ericsson har interna utbildningar inom ledarskap och det 

satsas mycket kapital på detta. Företaget är en centralt styrd organisation och 

meningen är att företagskulturen och ledarskapsidéerna ska gälla på Ericssons alla 

kontor runt om i världen. Det verkar även vara en lämplig tid att undersöka problemet 

genom hanteringen av det nya policydokumentet ”Our Ways of Working”, eftersom 

det gav möjligheten att analysera problemet i en specifik situation och det har på så 

sätt fungerat som en avgränsning.  

 

 

 
                                                
8 Holme, Solvang 1997, s. 31 
9 Holme, Solvang 1997, s. 86-87 
10 Alvesson, Sköldeberg 1994, s. 116 
11 Alvesson, Sköldeberg 1994, s. 121 
12 Denscombe 2000, s. 160 
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2.3 Metod för datainsamling  

2.3.1 Frågemetoden  
Eftersom vi ämnar undersöka den nationella kulturens påverkan på ledarskapet, är 

det viktigt att få möjligheten att förstå undertoner, att kunna analysera varje intervju 

så djupgående som möjligt och därför genomför vi personliga intervjuer. Vi vill få fram 

maximal information om ledarnas eget uppfattande och perception av ledarskap, så 

använder vi oss av den öppna frågemetoden och semistrukturerade frågor. Intervjun 

är inte styrd, men frågorna är förbereda på frågeformulär och utgår från teorier och 

baseras på Ericssons ledarskapsstrategi och policydokument. Vi intervjuar varje 

ledare på dennes arbetsplats. Frågorna ställs på ledarens eget språk; svenska, 

spanska eller engelska. Vi använder oss av objektiv standardisering, för att kunna se 

skillnader eller likheter i uppfattandet av frågorna som är nyckeln till undersökningens 

genomförande.  

 

Frågor ställs för att få veta svaret på intervjuobjektets syn på saker och ting. 

Frågemetoden utgörs av minst två parter, personen som frågar/intervjuaren och 

svararen/intervjupersonen.13 Fördelarna med att använda sig av intervjuer vid 

undersökningar är att bidrar med; djup, insikter, hög validitet och hög svarsfrekvens. 

Frågemetoden gör det möjligt att använda enkel utrustning och den karaktärisera av 

en hög grad av flexibilitet.14 För att få ett bra resultat måste intervjuaren tänka på hur 

frågorna ska ställas och även vad han/hon hoppas få svar på.  

Intervjumetoden kan sägas innehålla två extremer;  

1. Har man lite eller ingen information om ämnet är det lämpligt att använda sig 

av en så öppen frågemetod som möjligt d.v.s. forskarens syn får inte styra 

samtalet, det är svaren som bär på den information och kunskap man söker. 

Svaren som erhålls lägger basen till följande frågor.15  

2. Har man däremot mycket kunskap om forskningsämnet är det möjligt att man 

vill ha mer specifik information av intervjupersonen och samtalet ska då istället 

vara hårt strukturerat och styrt från frågarens sida.16  

                                                
13 Rosengren, Arvidson 2002, s.138 
14 Denscombe 2000, s. 130 
15 Rosengren, Arvidsson 2002, s. 139 
16 Rosengren, Arvidsson 2002, s. 139 
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Det finns två olika sorters frågemetoder; intervju och enkät. Intervjun kännetecknas 

av att frågorna är muntliga och svaren registreras av intervjuaren på ett eller annat 

sätt, t.ex. med hjälp av anteckningar eller inspelning. Enkäten kännetecknas av att 

frågorna är nedskrivna och intervjupersonen läser frågorna och registrerar själv 

svaren på ett frågeformulär.17 

 

Det finns tre olika intervjumetoder, i ostrukturerade intervjuer utgår man från ämnen 

eller huvudpunkter och lämnar rum för utveckling av diskussion. I en ostrukturerad 

intervju lämnar forskaren så mycket plats som möjligt för intervjupersonens egna 

åsikter och tankar. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren en lista med 

bestämda frågor och ämnen som han/hon ämnar undersöka och finna svaren på, 

men det finns plats för flexibilitet när det gäller ordningsföljd och man kan även ställa 

följdfrågor. Strukturerade intervjuer följer frågorna en strikt struktur och man söker 

precisa svar.18 

 

Det finns två huvudformer intervju: telefonintervju och personlig intervju. 

Telefonintervjun används oftast av kommersiella undersökningsföretag och 

kännetecknas tyvärr ofta av otydliga svar och bortfall. Telefonintervju används även 

vid de tillfällen då personerna inte har möjlighet att personligen träffas. Vid personlig 

intervju träffas intervjuaren och intervjupersonen fysiskt, det kan vara på 

arbetsplatsen, i hemmet eller på offentlig mark.19 Nackdelen med Intervjuer är att 

interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen kan leda till s.k. 

intervjuareffekt. Intervjuareffekt kan beskrivas som det problem som uppstår då 

intervjupersonen automatiskt anpassar sina svar efter de förväntningar som 

intervjuaren har, det har framkommit i undersökningar att detta är ett mycket vanligt 

fenomen. Intervjupersoner har visat sig påverkas främst av intervjuarens: kön, ålder 

och etniska ursprung. Enkäter däremot saknar intervjuare och därmed minskas 

risken för sänkt standardiseringsgrad genom att olika former av intervjuareffekt 

elimineras.20  

 
                                                
17 Rosengren, Arvidson 2002, s. 140 
18 Denscombe 2000, s. 134-135 
19 Rosengren, Arvidson 2002, s. 141 
20 Rosengren, Arvidson 2002, s.145 
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För att minska intervjuareffekten kan man använda sig av frågeformulär. De olika 

åtgärder man vidtar med formulären för att tillfredställa kraven på god kvalitet 

sammanfattas i termerna standardisering och strukturering.21 Standardisering 

använder man sig av för att höja jämförbarheten och tillförlitligheten i svaren. I princip 

ska man ställa samma frågor till samtliga individer, men att få en fråga att uppfattas 

lika av två helt skilda individer är svårt. Intervjuaren måste beakta att han/hon kan få 

olika svar på samma fråga p.g.a. att intervjupersonerna har förstått frågan på olika 

sätt. Man kan skilja på objektiv och subjektiv standardisering. Objektiv 

standardisering innebär att frågorna är desamma ordamässigt, men den kan 

uppfattas olika av olika individer. Vid subjektiv standardisering försöker man ändra på 

frågan så att den ska uppfattas precis lika av olika individer. När man använder sig 

av den öppna frågemetoden är standardiseringen mycket låg, d.v.s. intervjun är inte 

styrd.22  

Strukturering har att göra med hur omfattande en fråga är, vilket i sin tur i olika grad 

återspeglar frågarens syn på saken, d.v.s. en fråga med fler detaljer som söker ett 

precist svar är starkt strukturerat. En starkare strukturering innebär främst att 

frågorna preciseras semantiskt just utifrån frågarens håll; deras betydelse uttrycks 

mer eller mindre specificerat.23  

 

2.4 Validitet, Reliabilitet och Reflexivitet 

2.4.1 Validitet  
Med validiteten menar man undersökningens giltighet och hur väl resultatet speglar 

sanningen. När man talar om validitet koncentrerar man sig på att metoderna i 

undersökningen är riktiga och att data reflekterar verkligheten och svarar på 

avgörande frågor. Det är även viktigt att beakta om man mäter för undersökningen 

intressanta faktorer.24  Vid kvalitativa undersökningar och speciellt vid 

undersökningar genomförda med intervju måste forskaren erkännas som influens i 

forskningen, men inte som anledning till ett felaktigt eller vinklat resultat, balansen är 

emellan är ofta svår men nödvändig att uppnå.25 

                                                
21 Rosengren, Arvidsson 2002 s.144 
22 Rosengren, Arvidsson 2002 s.144 
23 Rosengren, Arvidsson 2002 s.144 
24 Denscombe 2000, s. 283 
25 Denscombe 2000, s. 251 
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Vi har försökt minska problemen genom strukturerade personliga intervjuer som 

minskar risk för feltolkning och ger möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna är baserade 

på teorier och fallföretagets interna material och på så sätt undviker vi att hamna på 

fel spår. Teorierna och materialet är relevanta för undersökningens fenomen och 

problem och minskar därför risken att undersöka någonting för studien irrelevant. 

Intervjuobjekten och fallföretaget har valts ut för att representera ett exempel inom 

ämnet och bidrar på så sätt med värdefull information för liknande undersökningar 

och företag.  

 

2.4.2 Reliabilitet  
Reliabilitet står för tillförlitlighet, detta innebär att man ska kunna göra om 

undersökningen och få samma resultat. Vid hög tillförlitlighet menar man att 

forskarens ”mätinstrument” (i detta fall intervjun) är konsekvent och pålitlig, d.v.s. 

eventuella variationer vid upprepning av undersökningen beror på variationer i 

”mätobjektet” och inte instabilitet i ”mätinstrumentet”.26 Att undersöka med hjälp av 

frågemetoden innebär en del problem när det gäller reliabiliteten. Risken för 

intervjuareffekten är stor och objektivitet är svårt att uppnå då resultaten påverkas av 

intervjuaren och kontexten.27 Man kan minska intervjuareffekten och öka reliabiliteten 

med hjälp av standardiseringsförfaranden, bundna svarsalternativ och 

intervjuarutbildning.28 Ytterligare en svaghet i frågemetoden är att man inte mäter 

verkliga resultat utan återgivanden och man bör vara medveten om att det inte är 

alltid uttryck och handling stämmer överens. Då intervjun är en konstlad situation, 

vilket kan vara skrämmande för vissa, bör man vara medveten om att människor 

därför kan påverkas av hämningar och svaren blir då lidande.29  

 

Eftersom vi ämnar undersöka den nationella kulturens påverkan på ledarskapet, är 

det viktigt att få möjligheten att förstå undertoner, att kunna analysera varje intervju 

så djupgående som möjligt och därför genomför vi personliga intervjuer. För att vi 

omedvetet inte ska påverka utgången av intervjun har vi semistrukturerade frågor 

som lämnar plats för eget reflekterande runt varje ämne. Vi genomför intervjuerna på  
                                                
26 Denscombe 2000, s. 282-283 
27 Denscombe 2000, s. 162-163 
28 Rosengren, Arvidson 2002, s.143; s.144 
29 Denscombe 2000, s. 163 
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intervjupersonernas kontor för att de ska känna sig trygga och kunna agera som de 

normalt gör och på så sätt hoppas vi öka undersökningens tillförlitlighet. Även om 

detta är en kvalitativ undersökning har vi försökt att få vidd i undersökningen genom 

att intervjua tre personer i varje land och därmed uppnå ett bättre resultat. 

 

2.4.3 Reflexivitet  
Reflexivitet har att göra med forskarens förhållande till den sociala världen. En 

samhällsforskare kan inte uppnå fullständig objektivitet eftersom forskaren aldrig kan 

ställa sig utanför den sociala värld han/hon studerar, då han/hon är en del av den 

genom sin kontakt med denna. Den betydelse forskaren tillskriver iakttagna 

händelser eller intervjuer baseras på forskarens egna erfarenheter, värderingar och 

normer.30 Vi är medvetna om att detta är mycket centralt, speciellt i denna 

undersökning, eftersom vi som ”kulturella varelser” ämnar studera kultur. Resultatet 

analyseras oundvikligen ur vårt perspektiv och det är därför viktigt att ifrågasätta och 

”omanalysera” under analysens gång. 

 

 

 

                                                
30 Denscombe 2000, s. 282 
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3. Presentation av företaget och material  
3.1 Ericsson31  
År 1876 öppnade Lars Magnus Ericsson en verkstad för telefonutrustning, han såg 

potentialen i telefonen och behovet att förbättra den tekniska kvalitén. Ericsson blev 

allmänt erkänd då han modifierade designen på ”Bell´s telefonen” och redan 1892 

introducerade han den nya förbättrade designen internationellt. Ericsson bidrog till att 

Stockholm redan i slutet av 1800-talet var den ”telefontätaste” staden i världen. 

Ericsson var övertygad om att kommunikation är ett mänskligt basbehov. Idag finns 

företaget Ericsson representerat över hela världen, men huvudkontoret ligger 

fortfarande kvar i Stockholm, Sverige. Ericsson är den världsledande leverantören i 

världen av mobilsystem och de stödjer alla större standards för trådlös 

kommunikation. Ericsson är ledande i telecomindustrin och de tio största 

mobiloperatörerna i världen är Ericssons kunder, ungefär 40 % av alla mobilsamtal 

görs via Ericssons system. Tjänsterna som Ericsson erbjuder innehåller allt från 

mobilsystem och applikation till service och ”kärnteknologi”. Inkluderar man Sony 

Ericsson så är Ericsson även en av de största leverantörerna av kompletta ”mobil 

multi-media produkter”.32 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                
31 www.ericsson.se 
32 www.ericsson.com 
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 Organisationen Ericsson33 

 
 

3.1.1 Ericsson England  
Ericsson öppnade sitt första engelska säljkontor 1898. År 1903 skapades en joint 

venture mellan svenska L.M Ericsson och brittiska “National telephone Company” 

(NTC) kallat ”The British L.M. Ericsson Manufacturer Company”. År 1911 köpte 

Ericsson ut sin partner och ”The Ericsson Telephone Company” (ETL) som det då 

kallades blev dotterbolag till L.M. Ericsson. År var 1920 ETL den största utländska 

produktionsenheten i Ericsson gruppen.  
 

3.1.2 Ericsson Spanien   
Ericsson började verka som företag i Spanien 1922, tidigare fanns företaget etablerat 

som försäljningsagent. Idag arbetar ca 2.550 personer för Ericsson Spanien genom 

de olika bolagen: Ericsson España, S.A., Newtelco Networks, S.A., Newtelco 

Services, S.A., Newtelco O&M, S.A. och Enditel. Ericssons första kunder i Spanien 

var ”Spanska Flygvapnet” och “la Administración Pública” d.v.s. Spaniens 

motsvarighet till Sveriges “Telia”. Under 1993, började Ericsson leverera Telefónica´s 

(Spaniens första mobilnätsoperatör) mobila GSM nät. När marknaden öppnades blev 

även Airtel (nuvarande Vodafone) och Amena (spansk mobiloperatör) kunder. Idag 

är Ericsson leverantör av telekommunikationssystem till alla de största spanska 

operatörerna. Under de senaste åren har Ericsson Spanien genomfört en viktig  
                                                
33 www.ericsson.com 
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övergång från att ha varit ett uteslutande industriellt företag till att bli ett företag med 

en stark utveckling i alla områden som har att göra med forskning och utveckling, 

kundservice och support är nu en framträdande del av verksamheten.34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 www.ericsson.es 



20 

  

4. Definitioner  
Det inledande stycket är ”Definitioner”, där vi redogör för de begrepp vi använder oss 

av i uppsatsen, det känns nödvändigt då vi vill undvika eventuella tolkningar av 

bredare begrepp. De teorier vi presenterar är kopplade till de fenomen vi vill 

undersöka. 

 

4.1 KORTARE DEFINITIONER  
DIVERSITY; MÅNGFALD. 

ERICSSONS HUVUDKONTOR, HK; KISTA, STOCKHOLM, ERICSSONS HÖGSTA LEDNING FINNS PÅ 

DETTA KONTOR. 

FEEDBACK; KONSTRUKTIV KRITIK, ERKÄNNANDEN ELLER ÅSIKTER OM UTFÖRT ARBETE. 

GLOBALISERING; REFERERAR TILL ETABLERINGEN AV VÄRLDSOMFATTANDE OPERATIONER OCH 

UTVECKLANDET AV STANDARDISERADE PRODUKTER OCH MARKNADSFÖRING.35 

GLOBALT; VÄRLDSOMFATTANDE, OMFATTANDE AV HELA JORDKLOTET36 

HUMAN RESOURSES, HR; EN AVDELNING SOM HANTERAR PERSONAL FRÅGOR, ARBETSSÄTT OCH 

HUMAN KAPITAL. 

INTERNATIONELLT; SOM OMFATTAR MÅNGA LÄNDER37 

LCC; LEADERSHIP CORE CURRICULUM, ERICSSONS GRUNDLÄGGANDE 

LEDARSKAPSUTBILDNING.38 

LEDARSKAPSILOSOFI; I INTERVJUERNA ANVÄNDER VI OSS AV ORDET ”LEDARSKAPSFILOSOFI” 

ISTÄLLET FÖR ”LEDARSKAPSSTRATEGI”, DETTA P.G.A. ATT DET SOM UTÅT ÄR EN STRATEGI 

UPPFATTAS I DETTA FALL INTERNT SOM EN FILOSOFI. 

LEDARSKAPSSTRATEGI; ETT FÖRETAGS GEMENSAMMA IDÉER OCH TANKAR KRING HUR 

LEDARSKAPET I ORGANISATIONEN SKA VARA.   

MANAGER; CHEF ELLER LEDARE. 

MELLANCHEFSNIVÅ; LEDARE PÅ ERICSSON SOM ANSVARAR ÖVER ETT TEAM ELLER LIKNANDE OCH 

ÄVEN SJÄLVA SVARAR MOT ÖVERORDNADE LEDARE. 

MULTINATIONELLT; MELLANFOLKLIG, VÄRLDSOMFATTANDE39  

NETWORKING; SOCIALT NÄTVERK  

 

                                                
35 Deresky 2002, s. 232 
36 Svenska akademins ordlista 1998 
37 Svenska akademins ordlista 1998 
38 Internt Ericsson material 
39 Svenska akademins ordlista 1998 
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OUR WAYS OF WORKING; ERICSSONS NYUTKOMNA POLICYDOKUMENT ÖVER ORGANISATIONENS 

ARBETSSÄTT OCH VÄRDERINGAR.40 

TEAM; ARBETSGRUPP/ARBETSLAG OCH I VISSA FALL NÄR MANAGERS PRATAR OM SIN ENHET. 

WORKSHOP; ETT MÖTE DÅ MAN KREATIVT ARBETAR MED VISSA UTVALDA TEMAN. 

 

4.2 Definition av ledarskap  
Ledarskap är ett ämne som alltid intresserat såväl forskare som filosofer. Det finns 

flera olika definitioner på ledarskap och även många teorier som söker förklara vilka 

egenskaper en bra ledare bör ha och vad som skiljer ledare från managers/chefer.  

Enligt Mosley, Pietri och Megginson (1996) är “ledarskap en process av influens på 

individ- och gruppaktiviteter strävandes mot måluppsättning och måluppfyllning… I 

den slutgiltiga analysen är en framgångsrik ledare den som lyckats få andra att följa 

honom/henne”.41 Bryman (1996) ger en något annorlunda definition av ledarskap; 

“ledarskap är skapandet av en vision om ett önskat framtida tillstånd som söker ena 

alla organisationens medlemmar i sitt nät”.42 Inom forskning skiljer man mellan 

management och ledarskap. Management kan definieras som processen att arbeta 

med och genom individer, grupper och andra resurser för att uppnå 

organisationsmål. Ledarskap är ett bredare begrepp än management, eftersom 

management är ett slags av ledarskap. Ledarskap uppstår när en person försöker 

influera individer eller grupper att uppfylla mål.43  

 

4.3 Definition av kultur  
Begreppet ”kultur” är brett och komplext. Med ”kultur” menar man de koder, 

föreställningar och värden som människor delar (mer eller mindre, medvetet eller 

omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande.44 Sättet 

som människor lever ihop i ett samhälle influeras av religion, utbildning, familj och 

motsvarande social grupp, men det influeras även av rättsliga -, ekonomiska -, 

politiska - och teknologiska faktorer.45 De flesta forskare, författare och etnologer är  

 
                                                
40 Internt Ericsson material 
41 Ellis & Dick 2000, s. 102 
42 Ellis & Dick 2000, s. 102 
43 Hersey, Blanchard & Johnson 2001, s. 8 
44 Ehn, Lövgren s. 9 
45 Hollensen 1998, s.194 



22 

  

överens om att en kultur har tre karakteristika gemensamt, att den lärs in, att den är 

ömsesidigt påverkande av olika händelser och att den delas med andra.46 

 

Kultur är inlärt: med det menas, att kulturen upptas av människor under tiden av 

medlemskapet i en grupp som överför kulturen från en generation till nästa. När man 

talar om nationell kultur, är inlärningen intensivast under de tidigaste åren av ens liv, t 

ex så är man redan vid fem års ålder en expert på användningen av sitt språk. Man 

har inre värderingar associerat med sådana funktioner som att samspela med andra 

medlemmar av ens familj, att bli belönad och undvika straff, att kunna förhandla om 

det man vill ha och hur man orsakar och undviker konflikter.47 

 

Kultur är ömsesidigt påverkande: man menar att det finns en del av kultur som är 

djupt relaterat till olika händelser och funktioner i ens liv, så som religion och 

giftermål, att göra affärer och få social status.48 

 

Det är något man delar: lärandet av en kultur förs vidare till andra medlemmar av 

gruppen. De kulturella värderingarna förs över till en individ från de andra 

medlemmarna i den kulturella gruppen. Gruppen består av föräldrar, andra vuxna, 

familj, släkt, vänner och institutioner t ex skolan.49 

 

Hofstede definierar “kultur” i allmänhet som 50”det kollektiva programmerande av 

psyket som skiljer medlemmarna i en grupp eller kategori av människor från en 

annan”.  

 

4.3.1 De olika nivåerna av kultur  
Det finns olika nivåer av kultur; nationell kultur, affärs-/industrikultur, företags-

/organisationskultur och utöver detta existerar även ett individuellt beteende.51 

 

                                                
46 Hollensen 1998, s.194 
47 Hollensen 1998, s. 194 
48 Hollensen 2004, s. 194 
49 Hollensen 2004, s. 194 
50 Hofstede 1991, s. 224 
51 Hollensen 2004, s. 196 
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Nationell kultur: Den nationella kulturen bygger på den ”nationella gemenskapen” 

och grundar sig på historia, seder, bruk och normer inom det egna landet. Hofstede 

analyserar den nationella kulturen och det är denna som skapar det övergripande 

ramverket för kulturella koncept och lagstiftningen för affärsaktiviteter.52  

 

Affärs-/Industrikultur: Denna kultur bygger på de nationella kulturerfarenheterna. 

Ett företag har beroende på vilken typ av industri- eller servicesektor man jobbar i, 

sina specifika drag/karaktäristika. Dessa karaktäristika uppstår då industri- eller 

servicesektorn i fråga ofta har sina specifika lagar och regler i fråga om att göra 

affärer, både då det gäller rättsliga faktorer och sociala faktorer, så som accepterat 

affärsbeteende. Utifrån dessa drag/karakteristika ska ett företag lätt kunna ange i 

vilken industri- eller servicesektor företaget tillhör. Nivån har sina egna kulturella 

rötter och historia och ”spelarna” i nivån känner till ”spelets regler”. Affärs- eller 

industrikultur är alltså relaterad till aktuell industri- eller servicesektor och liknande 

etik och affärsbeteende oberoende vilket land företaget verkar i.53 

 

Företags-/organisationskultur:  

Denna nivå påverkas av affärs-/industrikulturerfarenheter. En organisation består ofta 

av flera subkulturer som uttrycks genom delade värderingar, uppfattningar och 

beteenden. Dessa subkulturer uppstår ofta i företagets olika avdelningar, t.ex. 

kulturen på personalavdelningen är olik kulturen på ekonomiavdelningen och ännu 

mindre lik kulturen på avdelningen där ingenjörerna arbetar. Detta beror bl.a. på att 

man har olika utbildning och att har olika arbetssätt. Faktorer som kön och ålder kan 

också påverka.54 

 

Individuellt beteende:  
Det existerar även ett individperspektiv som visserligen påverkas av kultur men som 

främst handlar om medfödda personlighetsdrag och personliga erfarenheter. Kultur 

lärs in, det är inte något man har eller får. Individen ”skapas” i den lärande processen  

 

                                                
52 Hollensen 2004, s. 196 
53 Hollensen 2004, s. 196 
54 Hollensen 2004, s. 196 
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genom olika inlärningsmiljöer, individuella karaktäristika och med personligheten som 

delvis är ärvd via individens unika genuppsättning.55 
 

4.3.2 Aspekter av kultur 
Olika aspekter av kultur kan t.ex. vara: språk (verbalt och icke-verbalt), seder och 

bruk, teknologi och materiellkultur, sociala institutioner, utbildning, värderingar och 

attityder, estetiks, religion.56 Språk och kommunikation är en av de mest påtagliga 

skillnaderna mellan olika kulturer; missförstånd uppstår lätt då man inte talar samma 

språk och då man agerar på olika sätt i vissa situationer. För att lyckas internationellt 

är det viktigt för företaget att känna till så mycket som möjlig om ”den andres” kultur 

då ”fel” uppförande/beteende kan förstöra en affärsrelation.57 

 

 

 

 

                                                
55 Hollensen 2004, s. 196 
56 Hollensen 2004, s. 198 
57 Hollensen 2004, s. 199 
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5. Teori  
I Teorikapitlet redogör vi för de teorier vi använder oss av i uppsatsen. Vi kommer att 

gå igenom för undersökningen och analysen relevanta teorier och modeller inom 

kulturanalys och ledarskap.  

 

5.1 Hofstedes Kulturanalys  
Hofstede har gjort den hittills största undersökningen om nationella kulturer och den 

är därför den mest erkända. Mellan åren 1967 till 1973 användes 116 000 

frågeformulär i 72 länder och på 20 språk.58 Man intervjuade anställda på IBM och 

undersökningen analyserades sedan mellan 50 länder och tre regioner, dessa tre var 

”Arabländer”, ”Västafrika” och ”Östafrika”.59 Hofstede försökte finna en förklaring till 

varför ett koncept för motivation inte fungerade på samma sätt i alla länder. Enligt 

Hofstede varierar sättet som människor i olika länder uppfattar och tolkar världen 

enligt fyra dimensioner: maktdistansskillnad, osäkerhetsundvikande, individualism 

och maskulinitet. Hofstede beskriver hur de fyra dimensionerna påverkas av djupa 

kulturella värderingar och gör sedan en betydelsefull jämförelse mellan olika 

nationella kulturer. Varje kulturdimension mäts i poäng 0-100; maktdistansskillnad 

MDI-poäng, osäkerhetsundvikande UAI-poäng, individualism INI-poäng och 

maskulinitet MAS-poäng. Därefter rangordnas de 50 länderna efter sina poäng, vilket 

möjliggör analys och jämförelse. 

 
Maktdistansskillnad: (från liten maktdistans 0 MDI-poäng, till stor maktdistans 100 MDI-poäng) 

Denna dimension beskriver hur man i olika länder i arbetslivet hanterar ojämlikheter 

t.ex. till vilken gräns de anställda accepterar att deras ledare inte bara har mer makt 

än dem utan även en stark åsikt om vad som är rätt och fel. Det finns samhällen med 

stor maktdistans, där underordnade gör det de blir tillsagda att göra, de förväntar sig 

order, och makten är koncentrerad till endast ett fåtal som tar alla beslut. Dessa 

samhällen är hierarkiska med många nivåer och makten är centraliserad. 

Skillnaderna mellan direktiven och arbetarna är stora då det gäller makt, lön och 

influens, men det finns en acceptens av maktskillnaden. I samhällen med liten  
                                                
58 Hollensen 2004, s. 205 
59 Hofstede 1991, s. 38 
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maktdistans är relationen mellan människor mer jämlik och individerna förväntar sig 

att få medverka i organisationens beslutsprocess, det är fortfarande hierarkiskt, men 

individerna i organisationen ser sig själva som jämlikar oavsett ställningen i hierarkin 

och alla har samma rättigheter.  

I Hofstedes undersökning, fick Spanien 57 MDI-poäng och rangordnades som nr 31 

medan Storbritannien fick 35 MDI-poäng och kom på delad 42/43/44 plats. Sverige 

kom på delad 47/48 plats med 31 MDI-poäng. Spanien har störst maktdistans och 

Storbritannien och Sverige liten ganska lika i bedömningen.60   

 

Osäkerhetsundvikande: (från svagt osäkerhetsundvikande 0 UAI-poäng, till starkt 

osäkerhetsundvikande 100 UAI-poäng) 

Den här värderingen refererar till vilken gräns människor tolererar okända faktorer 

och hur de behöver formella regler som t.ex. refererar till hur man ska göra sitt jobb 

eller hur man ska uppträda socialt. Osäkerhetsundvikande beskriver även hur 

medlemmarna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller okända situationer. 

Dessa osäkerhetskänslor är förvärvade och inlärda och sättet att handskas med dem 

tillhör samhällenas kulturella arv. Extrem osäkerhet skapar ångest och för att dämpa 

detta har samhällena utvecklat olika sätt att lindra denna ångest; så som teknologi, 

lagstiftning och religion. Dessa tre sätt skiljer sig åt i de olika samhällena trots att 

samma information finns tillgänglig i stort sätt överallt. Kulturer som har en stark 

osäkerhetsundvikande inställning undviker gärna situationer de inte varit med om 

tidigare. I arbetslivet finns det många formella, men även oskrivna lagar och regler 

som styr arbetsgivares och anställdas rättigheter och plikter. Kulturer med hög 

tolerans av osäkerhet, d.v.s. svagt osäkerhetsundvikande, har mindre regler och är 

därför lättare att förändra.61 

I Hofstedes undersökning kom Sverige väldigt lågt ner på listan på plats 50 med 29 

UAI-poäng, Storbritannien kom inte långt ifrån med 35 UAI-poäng på plats 48 medan 

Spanien kom på 10 plats med 86 UAI-poäng. Detta visa att Spanien är, utav dessa 

tre, det samhälle som har lägst tolerans av osäkerhet.62  

 

                                                
60 Hofstede 1991, s.35-39; s.49-50 
61 Hofstede 1991, s.65-75; s.82-87 
62 Hofstede 1991, s.139-149; s.152-155 
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Individen gentemot kollektivet: (från låg individualism 0 INI-poäng, till hög individualism 100 

INI-poäng) 

I mätning av graden individualism i ett samhälle sattes i Hofstedes undersökning 

individualismpoäng INI-poäng, som var låga för kollektivistiska och hög för 

individualistiska samhällen. Individualism mäts i samhällen i 63”vilka banden mellan 

individerna är lösa, där var och en förväntas sköta sig själv och sina närmaste i 

familjen”. I ett samhälle med hög individualism är man egocentrerad och känner litet 

beroende av andra, de egna målen står högre än gruppens. I företag innebär detta 

t.ex. att man för att undvika intressekonflikt inte anställer familjemedlemmar eller 

vänner, man anställs som individ med egna behov och behandlas därefter. Utför man 

inte sitt jobb väl finns det inga band som kan håller personen kvar i företaget. 

Kollektivism, som motsats, kännetecknar 64”samhällen i vilka människor från födseln 

och framåt integreras i starka, väl sammanhållna grupper och som under personens 

hela livstid fortsätter att skydda henne i gengäld för en obetingad lojalitet”. 

Gruppharmonin är viktig att bibehålla och underhålla och i arbetsrelationer är 

förtroende mycket viktigt. I detta samhälle är nepotism något positivt. Arbetsgivaren 

anställer gärna sina egna släktingar eller personer som en annan nära kan gå i god 

för, detta minskar arbetsgivarens risker då alla blir mer engagerade i varandra och 

man hjälper till att korrigera ”felbeteenden” hos varandra.  

I Hofstedes undersökning gavs individualismpoäng, från 0 för de mest kollektivistiska 

länderna och nära 100 för de mest individualistiska. Storbritannien kom på tredje 

plats med 89 INI-poäng, Sverige fick delad tionde/elfte plats, tillsammans med 

Frankrike, med 71 INI-poäng och Spanien hamnade på tjugonde plats med 51 INI-

poäng.65 Detta visar att individualistiska kulturen är stor i Storbritannien och även 

vanlig i Sverige medan man i Spanien är väldigt ”familjekär” och ser inget dåligt i att t 

ex anställa sina nära och kära.    

 

 
 

                                                
63 Hofstede 1991, s. 67 
64 Hofstede1991, s. 67 
65 Hofstede1991, s. 70 
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Maskulinitet gentemot femininitet: (från lågt maskulint 0 MAS-poäng, till högt 0 MAS-poäng) 

Denna dimension beskriver hur maskulinitet och femininitet präglar samhällen, detta 

mäts i maskulinitetspoäng. Män och kvinnor har biologiska förutsättningar men deras 

sociala roller bestäms inte enbart av de biologiska förutsättningarna. Det som ger 

dem olika roller i samhällen och vilket beteende de har beskrivs som feminint eller 

maskulint. I olika samhällen betecknas olika beteenden för maskulint respektive 

feminint. Generaliserande värderar den maskulina kulturen självhävdelse, 

självständighet, målorientering och självförverkligande medan den feminina kulturen 

värderar samarbete, engagemang, vård, empati och sociala relationer. I maskulina 

samhällen har mannen och kvinnan olika roller och mannen förutsätts vara 

självhävdande och tuff. De ”feminina samhällena” är mer jämställda, både mannen 

och kvinnan förutses vara anspråkslösa, mjuka och inriktade på livets kvalitet. I det 

feminina samhället föredrar man att arbeta med hjälp av kompromisser och 

förhandlingar, i det maskulina samhället betonas resultat och belöning efter 

prestation och livssynen är att ”man lever för att arbeta”.66 

I Hofstedes undersökning räknades maskulinitetspoäng inte bara enligt land utan 

även separat för män och kvinnor i varje land. Sverige var på listan det mest feminina 

landet på 53 plats med 5 MAS-poäng, Spanien hamnade också på den feminina sida 

men med 42 MAS-poäng på 37 plats, Storbritannien däremot kom på nionde plats 

med 66 MAS-poäng och ses som mycket maskulint. I de feminina länderna var det 

ingen stor skillnad mellan männens och kvinnornas MAS-poäng medan i de mest 

maskulina samhällena var stor skillnad mellan könens poäng och där var också 

kvinnornas värderingar väldigt maskulina. I undersökningen av IBM hade män i 

”feminina” yrken mer ”feminina” värderingar än kvinnor i ”maskulina” 

sysselsättningar.67  

 

5.1.1 Styrkor och svagheter i Hofstedes undersökning:  
Även om Hofstedes undersökning genomfördes för över 30 år sedan, så har ingen 

forskare upprepat en liknande studie på ett så stort antal svarande (116 000 

människor) och av så många olika nationaliteter. Undersökningen uppmuntrar till 

jämförelser, även om generaliseringar inom detta ämne är svåra att göra. De fyra  
                                                
66 Hofstede 1991, s. 102-111; s. 118-124 
67 Hofstede 1991, s. 109 
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dimensionerna beskriver djupa kulturella värderningar och gör betydelsefulla 

jämförelser mellan nationella kulturer. Frågorna ställda  i undersökningen är av hög 

relevans för internationella ledare.68 Som alla kulturella studier av nationaliteter så 

antar denna studie att mationers gränser även avgränsar kulturer och det är oftast 

inte fallet. Hofstedes svarande arbetade inom en och samma industri och på samma 

företag, detta är missledande då undersökningen inte representerar alla 

socialaklasser. Det kan finnas tekniska svårigheter i Hofstedes undersökning 

eftersom dimensionerna går in i varandra. Definitionerna kan också skilja sig mellan 

kulturer t.ex. kollektivism har olika betydelser i olika länder.69 

 

5.1.2 Tillämpning av “Hofstedes kulturanalys”  
Analysen baseras på Hofstedes undersökning då det gäller nationella kulturer. Teorin 

fungerar som ett underlag för att identifiera “spår av nationell kultur” i intervjuerna. Vi 

använder oss av ”Hofstedes kulturanalys” för att kunna observera och konkretisera 

kultur i ledarskap. “Hofstedes kulturanalys” fungerar alltså som en slags grund för att 

kunna analysera svaren i intervjuerna ur ett kulturellt perspektiv, vi uppreprar inte 

Hofstedes undersökning utan använder oss av den ställda diagnosen och poängen i 

de olika dimensionerna.  

 

5.2 Kontingensteorin  
Den tidiga ledarskapsforskningen utgick ifrån teorier om personliga egenskaper som 

skilde ledare från icke-ledare. Forskningen utvärderade då egenskaper så som; 

karisma, mod, integritet och självförtroende. Det visade sig dock svårt att utskilja 

egenskaper som gjorde vissa till ledare.70 Näst steg inom ledarskapsforskningen 

koncentrerade sig främst på ledarskap utifrån ett beteendeperspektiv. Forskarna 

använde sig då av problemställningar som t.ex. är bra ledare mer demokratiska än 

autokratisk? Denna forskning ledde fram till många ledarskapsteorier.71     
Forskare hade dock svårigheter att få fram bestående resultat med hjälp av beteende 

forskningen.72 Fiedler’s ”Contingency theory of leadership” (1967) bygger på att  

                                                
68 Hollensen 2004, s. 207 
69 Hollensen 2004, s. 207-208 
70 Robbins & DeCenzo 2001, s. 345 
71 Robbins & DeCenzo 2001, s. 346 
72 Robbins & DeCenzo 2001, s. 350 
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effektivt grupparbete är beroende av ledarens ledarskapsstil och nivån av kontroll 

och influens som situationen tillåter. Modellen utvärderar situationen och därefter 

vilket slags ledarskap som överensstämmer (visar sig vara mest effektivt) med 

denna. För att effektivt kunna applicera denna modell måste ledaren vara medveten 

om sättet han/hon föredrar att arbeta på och känna till situationen han/hon befinner 

sig i. Han menar att de ledarstilarna han namnger är fasta. Som ledare kan man inte 

ändra sin ledarskapsstil för att passa olika situationer, man ändrar antingen på 

situationen eller byter ledare.73 

 

5.2.1 Kritik mot Kontingensteorin  
Det positiva med ”Kontingensteorin” är att den har hög validitet, flera genomförda 

studier visar samma resultat och detta stödjer teorin. Även om Fiedler inte identifierat 

alla situationer eller variabler som påverkar ledarskap, så har de han har plockat fram 

visat sig ha stor betydelse för vår förståelse av situationella faktorer.74 Holt och 

Wigginton nämner också denna kritik och de menar att det är mycket negativt att 

Fiedler inte har andra viktiga situationella faktorer i åtanke. Faktorer som man borde 

ta hänsyn enligt Holt och Wigginton är t.ex.; den existerande miljön i vilken uppgiften 

ska utföras, auktoritetsstruktur, problem som blandade arbetsgrupper av anställda 

med egna intressen och spridd nivå av kunskap.75 Trots brister i teorin så är det ett 

populärt grundtankesätt för många internationella ledare, tyvärr tar ingen av 

kontingensteorimodellerna någon direkt hänsyn till kulturella aspekter, som t.ex. 

arbetsrelaterade värderingar, sociala tankesätt eller religiös tro. Eftersom de inte tar 

hänsyn till kulturella dimensioner kan inte globala företag applicera 

kontingensmodeller universellt, eller ens som guidelines för ledarskapsutveckling och 

därför är modellerna enligt västerländska koncept lite tilltalande.76 

 

5.3 Situationsanpassat ledarskap  

I samma linje som kontingensteorin utvecklade sedan Paul Hersey och Kenneth 

Blanchard den situationsanpassade ledarskapsteorin-”SLT”, som har haft står  

                                                
73 Robbins & DeCenzo 2001, s. 352 
74 Robbins & DeCenzo 2001, s. 353 
75 Holt & Wigginton 2002, s. 588 
76 Holt & Wigginton 2002, s. 588 
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framgång inom ledarskapsforskningen. SLT är en slags kontingensteori som 

fokuserar på medarbetarna. Den situationsanpassade ledarskapsteorin beskriver hur 

ledare bör anpassa sin ledarskapsstil efter medarbetarnas mognad (rediness). 

Ledaren ska anpassa sin ledarskapsstil så att den reflekterar medarbetarnas vilja 

eller krav.77 Enligt SLT finns det inget sätt att föredra när det gäller att påverka eller 

influera andra människor. Forskarna framhåller att situationsanpassat ledarskap 

framförallt är en modell, den är till för att kunna appliceras och ge resultat.78  

Situationsanpassat ledarskap bygger på en relation mellan (1) mängden vägledning 

och styrning (uppgiftsorienterat beteende) ledaren ger, (2) mängden socioemotionellt 

stöd (relationsorienterat beteende) ledaren ger och (3) medarbetarnas mognad att 

klara av uppgifterna, funktionerna eller de uppsatta målen.79  
Ledarskapsstilarna indelas i; Telling, Selling, Participating och Delegating. 

Mognadsnivå 1- Telling, Mognadsnivå 2- Selling, Mognadsnivå 3- Participating, 

Mognadsnivå 4- Delegating.80 

 
Ledarskapsstilarna delas i fyra olika stilar81: 
Ledarskapsstil 1; karakteriseras av starkt uppgiftsorienteringsbeteende och lågt 

relationsorienteringsbeteende. 

Ledarskapsstil 2; karakteriseras av lika stark orientering mot både lösandet av 

uppgifter och relationsbeteendet.  

Ledarskaps stil 3; har istället ett starkt relationsorienterat beteende och ett lågt 

uppgiftsorienterat beteende. 

Ledarskap stil 4; karakteriseras av låg orientering då det gäller båda beteendena. 

De fyra ledarskapsstilarna matchas sedan mot nivå 1-4 av medarbetarnas mognad. 

 

Medarbetarnas fyra mognadsnivåer82: 
Nivå 1: medarbetarna är antingen inkapabla och ovilliga; de kan inte och saknar 

engagemang och motivation för att utföra uppgifter, alternativt är de inkapabla och  

 
                                                
77 Robbins & DeCenzo 2001, s. 355-356 
78 Hersey, Blanchard & Johnson 2001, s. 172-173 
79 Hersey, Blanchard & Johnson 2001, s. 172 
80 Hersey, Blanchard & Johnson 2001, s. 182-187 
81 Hersey, Blanchard & Johnson 2001, s. 174 
82 Hersey, Blanchard & Johnson 2001, s. 177-178 
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osäkra; medarbetarna kan då inte utföra uppgifterna och de saknar också 

självförtroendet. 

Nivå 2: medarbetarna karakteriseras av att de antingen är inkapabla men 

motiverade; de vill gärna utföra uppgifterna men saknar förmågan, alternativt är 

medarbetarna inkapabla men säkra; de saknar förmågan men är självsäkra så länge 

ledaren ger vägledning. 

Nivå 3: medarbetarna är antingen kapabla men ovilliga; de har förmågan att 

genomföra uppgifter men har inte viljan att använda sig av sin förmåga, alternativt är 

medarbetarna kapabla men osäkra; de har förmågan att utföra uppgifterna men 

känner sig osäkra och nervösa för att utföra dem på egen hand. 

Nivå 4: medarbetarna är antingen kapabla och villiga; de har förmågan att utföra 

uppgifter och är engagerade, alternativt är de kapabla och självsäkra; medarbetarna 

har förmågan att utföra uppgifter och har även självförtroendet till genomförandet. 

 

”Telling”: För att medarbetarna som befinner sig i Nivå 1 ska kunna utföra en uppgift 

är det lämpligt att ge dem mycket vägledning men lite stöd. Ledaren från 

Ledarskapsstil 1 måste säga åt medarbetarna vad de ska göra, vart de ska göra det 

och hur de ska utföra det. Denna stil är lämplig när individen eller gruppen har låg 

kapacitet och vilja och behöver styrning. Stilen svarar på frågorna vad, hur, när, vart 

och vem.83 

”Selling”: För medarbetare som befinner sig i Nivå 2, behövs Ledarskapsstil 2 som är 

en kombination av både hög uppgiftsorientering och hög relationsorientering. 

Uppgiftslösande orientering behövs för att medarbetarna är inkapabla och eftersom 

de är motiverade behövs relationsorienteringen uppmuntra motivationen och 

engagemanget. Ledare från denna stil ger inte bara vägledning och styr, utan för 

även en aktiv dialog och klargör för individen vad det är man vill åstadkomma. 

Ledaren beordrar inte, utan han får individen att förstå varför han ska göra det, 

han/hon ”säljer” in sin ide. Stilen svarar på frågorna ovan samt frågorna vad, hur, när, 

vart, vem och varför.84 

”Participating”: Individerna i Nivå 3 är kapabla men har just utvecklat kapaciteten att 

utföra en uppgift och har därför inte funnit självförtroendet i att utför uppgiften på  

                                                
83 Hersey, Blanchard & Johnson 2001, s. 182-183 
84 Hersey, Blanchard & Johnson 2001, s. 183-184 
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egen hand. I denna nivå finns det även individer som är kapabla och villiga men som 

inte har motivationen. I båda fallen behövs Ledarskapsstil 3, där man har 

tvåvägskommunikation och fungerar som stöd för medarbetaren, man använder sig 

mycket lite av vägledande styrning. Ledaren behöver vara uppmuntrande och 

kommunikativ, mycket relationsorienterad och inte speciellt uppgiftsorienterad.85 

”Delegating”: I Nivå 4 är medarbetarna antingen både kapabla och villiga eller 

kapabla och självsäkra. De har erfarenhet och känner sig bekväma utan en 

vägledande/styrande ledare. Det är onödigt att ge dessa medarbetare en 

uppgiftsorienterad ledare. Det behövs inte mycket relationsorientering eller stöd då 

individerna självsäkra, engagerade och motiverade. Denna nivå behöver 

Ledarskapsstil 4, ledare från denna grupp ger individerna ansvarsfrihet.86 

Sammanfattningsvis kan man säga att individer med låg mognadsnivå behöver en 

styrande ledare som säger åt dem vad de ska göra, medan de individer som har hög 

mognadsnivå får ta egna initiativ och eget ansvar.87 

 

5.3.1 Kritik mot Situationsanpassat ledarskap  
När man testat denna teori har det visat sig att den har låg validitet. Det finns lite som 

stödjer teorin och beror främst på interna oklarheter och tvetydigheter, men det kan 

även bero på undersökningsmetodologin när man testat teorin.88 

  

5.4 Ericssons ledarskap89  
Ericsson ledarskapsstrategi baseras på kontingenteorin och då främst 

situationsanpassat ledarskap. Utgångspunkten för Ericssons ledarskap är ett 

policydokument som beskriver Ericssons syn på ledarskap. ”Ericssonchefen” ska 

vara teamutvecklare, verksamhetsutvecklare, kompetensutvecklare och affärsman. 

Ledarens huvuduppgift är att utveckla medarbetarna och leda dem mot uppsatta mål. 

En bra chef ska vara en god ledare och ska därför sträva efter ett tydligt och 

engagerat ledarskap. För Ericssons ledare finns det fem huvudmål; ledaren ska  
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känna sig bekväm i sin ledarroll, han/hon ska ha årliga utvecklingssamtal med varje 

medarbetare, medarbetarna ska vara nöjda med företagsledningen och sin närmaste 

chef och det ska finnas en intern chefskandidat på varje enhet. Ericssons 

ledningsgrupps ledarskapsfilosofi är att ha en enad grupp som delar en övergripande 

vision; man ska söka sanningen, vara professionell, känna till fakta, tro på individen, 

kvalificera sig varje dag och vara konsekvent.  
 

5.4.1 Ericssons chefsförsörjning90  
Ericsson har tydliga mål för chefsförsörjningen: att rekrytera, välja, utveckla och 

behålla de bästa ledarna i industrin. Kandidaterna ska identifieras tidigt i karriären 

och sedan utvecklas systematiskt. Processen går ut på att först identifiera en 

potentiell chefskandidat, detta är möjligt med hjälp av Ericssons underlag 

”Ericssonchefen” och Ericssons ledarskapsstrategier. Sedan börjar kandidatens 

utveckling, han/hon genomgår den grundläggande ledarskapskursen ”Leadership 

Core Curriculum” (förklaras tydligare under LCC). Nästa steg är att tillsätta 

kandidaten och därefter gör man årliga utvärderingar.  

När man identifierar en chefskandidat eller en potentiell ledare jämförs och 

utvärderas han/hon mot ett antal ledarskapskriterier, så som deras intellektuella 

förmåga, självkänsla, sociala kompetens, perspektiv och resultatinriktning.  

Då man utvärderar chefskandidatens ”intellektuella förmåga” tittar man på dennes 

logiska förmåga, hur intellektuellt effektiv han/hon är, den intellektuella snabbheten, 

kreativiteten och kandidatens verbala förmåga. I ledarskapskriteriet ”självkänsla” 

utvärderas kandidatens självförtroende, självkännedom, personliga stabilitet och 

självständighet. Inom ”socialkompetenskriteriet” fokuserar man på kandidatens 

förmåga att samarbeta, dennes sociala flexibilitet, sociala känslighet och 

hans/hennes intresse av andra människor. I utvärdering av ”perspektivkriteriet” 

utvärderar man kandidatens flexibilitet, känsla av fokus, balanskänsla och 

överseendet d.v.s. att han/hon inte fastnar vid detaljer, utan har god framförhållning 

och är både lång- och kortsiktig i sin planering. I detta perspektiv analyserar man 

även kandidatens prioriteringar, att han/hon kan har perspektiv på tillvaron och att  
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kandidaten har en hälsosam balans mellan privatliv och arbete. Sista 

ledarskapskriteriet är ”resultatinriktningen”, utvärderingen gäller hur pass ansvarsfull  

kandidaten är, att han/hon har framåtanda, är kapabel att ta initiativ, är uthållig och 

har en känsla för vad som är viktigt. Kandidaten ska ha ett brett spektra av 

individuella kapaciteter, socialkompetens, affärskompetens och han/hon ska ha 

teknisk- och professionell förmåga. För att få tyngre chefsbefattningar krävs bred 

erfarenhet exempelvis genom arbete inom olika funktionella områden, projektarbete, 

erfarenhet av arbete inom olika enheter i organisationen och internationell erfarenhet. 

 

5.4.2 Leadership Core Curriculum (”LCC”)91  
Alla ledare erbjuds att delta i en grundläggande ledarskapsutbildning. Utbildningen är 

till för att ge en gemensam syn på ledarskapet inom Ericsson och går i linje med 

företagets värderingar. Kursen heter ”Leadership Core Curriculum” (”LCC”) och är 

utvecklad för att ge ledare en bra introduktion i ledarskap och en möjlighet att 

utveckla de kompetenser som finns identifierade och beskrivna i Ericssons 

ledarkoncept. Kursen indelas i tre delar; hur ledaren styr sig själv, hur ledaren styr 

medarbetarna och hur ledaren styr arbetet. Första delen ”Managing yourself” är till för 

att öka självkännedomen, bli medveten om personliga styrkor och områden som bör 

utvecklas. Den andra delen ”Managing others” handlar om förståelsen för andra och 

hur man arbetar för att skapa energi och stärka gruppen. ”Managing others” ger 

också en grundläggande kunskap om utveckling av medarbetare. Denna del berör 

även relationer mellan människor och utbildning inom team-arbete. Den sista delen 

”Managing the business” handlar om att styra individer och team mot företagets mål. 

”Managing the business” ger även riktlinjer för skapandet av lojalitet och 

måluppsättning. En viktig del i detta program är involverandet av deltagande ledares 

egen arbetsplats. I alla steg kommer de deltagande ledarna att använda sig av olika 

arbetssituationer och lärandesituationer i kombination med fallstudier, uppgifter och 

teorier. På detta sätt fortsätter lärandet under hela processens gång och kombineras 

med deltagandes verkliga arbetssituation. Lärandet fokuseras på styrning av 

medarbetare och mål. 
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Syftet med kursen är; att förstå meningen med Ericssons sätt att arbeta med hjälp av 

policydokumentet ”Our ways of working” och dess krav på ledarskapsbeteende, att 

ge stöd i utvecklingen av de strategiska ledarskapskompetenserna enligt 

ledarskapsmodellen, att ledarna ska känna till sina styrkor och svagheter, att lära ut 

grunden av förmågan att leda människor och att arbeta med målstyrning, att ge 

utbildning i skapandet av en arbetsmiljö som inspirerar och ger energi till individerna, 

gruppen och organisationen och slutligen att se till att deltagarna kan applicera det 

de lärt sig och att de visar förbättrat ledarskapsbeteende. Ericsson erbjuder även 

andra ledarskapsutvecklingsprogram, så som: ”EAC- Ericsson assessment center”, 

”EEA- Ericsson executive assessment”, ”Global perspectives”, ”Ericsson executive” 

och ”Leading within the new realities”. 

 

5.4.3 Ericssonchefens fyra roller92  
De fyra rollerna för ”Ericssonchefen” är:  

affärsledaren, innovatören, kompetensutvecklaren och relationsbyggaren. 

Affärsledaren: Affärsledaren är hängiven sina kunders framgång, han/hon är 

ansvarig för att göra kunderna nöjda och även för Ericssons lönsamhet. Han/hon ska 

verka som en förebild och ska upprätthålla företagets värderingar om 

professionalism, respekt och uthållighet. Affärsledaren arbetar på en hård marknad, 

med fokus på kunden. Han/hon är entreprenör och framåttänkande, kan handla 

snabbt och är flexibel. Han/hon accepterar den ständiga förändringen på marknaden 

och vet att kärnan i affärsledarens roll är att ”ligga steget före”. Affärsledaren ska 

också utveckla samarbetet mellan Ericssons olika enheter för att ena företaget. 

 

Innovatören: Innovatören ger liv åt visionen och strategin i företaget och drivs av fart 

och ansvar. Han/hon leder företaget mot bra resultat genom tydliga mål och 

uppmuntran till initiativtagande. Innovatören skapar en miljö av experimenterande 

och lärande, där små misslyckanden i sökandet av stora framgångar accepteras och 

han/hon fokuserar på att ständigt hitta nya sätt att tillföra värde för kunderna och 

aktieägarna. 
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Kompetensutvecklaren: Kompetensutvecklaren förstår och kommunicerar på ett 

klart och tydligt sätt de färdigheter som framtiden kommer att kräva och försäkrar att 

det finns ett angreppssätt redo för att möta dessa krav. Det viktigaste i 

kompetensutvecklarens roll är; arbetsrotation, utvecklingssamtal, givandet och 

tagandet av feedback och att aktivt känna igen potential. Underlättande av 

kunskapsöverföring och färdigheter är mycket viktigt för att behålla Ericssons 

konkurrensposition.  

 

Relationsbyggaren: Relationsbyggaren är en ledare som syns och är åtkomlig. 

Han/hon kommunicerar effektivt, bildar starka grupper och uppmuntrar upprättandet 

av sociala nätverk både inom och utom Ericsson. Han/hon skapar en öppen 

arbetsmiljö baserad på förtroende och tillförlitlighet, där kulturella skillnader 

respekteras och där det globala sättet att tänka förstärks. Relationsbyggaren ställer 

och möter höga etiska krav, är rättvis och visar respekt och förtroende för de individer 

som han/hon arbetar med. 

 

5.4.4 Our Ways of Working93  
Our Ways of Working är Ericssons nya policydokument där företagets vision och 

värderingar för första gången finns samlade och dokumenterade, därmed även 

visionen om globalt ledarskap inom kommunikation. Dokumentet ”Our ways of 

working” beskriver Ericssons sätt att arbeta, d.v.s. vad ledningsgruppen förväntar sig 

av sina anställda och vad de anställda kan förvänta sig av ledningsgruppen. Motivet 

till kommunicerandet av dokumentet är att alla som arbetar på Ericsson ska förstå 

vad företaget står för och vilka företagets möjligheter är, i och med denna kunskap 

ska de anställda känna sig tryggare i sin position. Ledningsgruppen menar att genom 

att alla medarbetare känner till och delar företagets visioner och värderingar, blir 

företaget starkare och detta blir även till fördel för kunder och aktieägare. Ericssons 

visioner och värderingar definierar sättet att arbeta. Det skapar en bild av hur 

kunderna ser på företaget och detta stärker bandet av förtroende dem emellan. 

Ericssons framtidsvision är att bli världens ”partner” för utveckling inom 

kommunikation och dokumentet ska förklara hur man ska nå detta mål.  
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Ericssons ”Core Values” består av tre kärnvärderingar som beskriver företagsandan 

och företagskulturen d.v.s. hur medarbetarna ska behandla varandra och sina kunder 

och affärspartner. Värderingarna är Professionalism, Respekt och Uthållighet och 

dessa tre har alltid varit grundstenarna i Ericssons filosofi.  

 

Ericssons Core Values: 
Professionalism; att agera utöver gällande affärsstrategier, medarbetarnas 

handlande i affärer ska uppmuntra en ständig utveckling av den egna personen. 

Dessa beteenden inkluderar en positiv attityd, företagsinstinkter och förmågan att 

försöka hitta fördelar även i dåliga situationer. Man ska kvalificera sig varje dag d.v.s. 

leverera värde till sina kunder och aktieägare varje dag. Ericssons medarbetare ska 

vara lyhörda, lyssna till sina kunder för att ta reda på vad de vill uppnå, hålla sina 

löften och gärna överträffa kundens förväntningar. Medarbetarna ska enbart sälja 

vad de kan leverera och leverera det de sålt.  

Respekt; stärker förmågan att lyssna, lära och dela med sig av kunskap och 

förmågor. En delad vision stärker företaget, ingen enstaka individ är bättre än alla 

samlade. Ericsson verkar i länder över hela världen och med det tillkommer olika 

bakgrund och kulturer och det ses som en styrka.  
Uthållighet; för Ericsson betyder att man även i svårare situationer kämpar för att 

lyckas. Medarbetarna ska vara villiga att ”go the extra mile” för att leverera. Ericsson 

ska hålla sin plats i ledningen av kommunikationsutveckling, där funnits i över ett 

århundrade. 

 

5.5 Tillämpning av ledarskapsteorier  
I denna undersökning analyserar vi Ericssons ledarskapsstrategis genomslagskraft 

hos de ledare vi intervjuar. Undersökningen fokuserar på ledarnas reflektioner runt 

det egna ledarskapet och företagets filosofi och företagsanda. Undersökningen utgår 

ifrån “Ericssons ledarskapsstrategi” som bygger på “Situations anpassat ledarskap”  

 

och Ericssons egna policydokument. Vi analyserar intervjuernas resultat genom att 

jämföra svaren med teorierna och strategierna.  
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6. Empiri  
6.1 Ericsson Sverige  

6.1.1Mats Victorin  
Victorin har arbetat på Ericsson i nästan 12 år och han har varit chef nästan hela 

denna period eftersom han byggde upp en enhet. Mats har genomgått flera interna 

utbildningar. 

  

”Ledarskap och Ledarskapsfilosofi” 
Victorin beskriver sitt ledarskap som “Målstyrt”, med det menar han att han sätter upp 

tydliga mål och har ordentlig måluppföljning. Han vill att hans medarbetare skall 

kunna “arbeta efter eget huvud” så mycket som möjligt. Victorin berättar att han 

under tidigare år som chef hade ett stort kontrollbehov (p.g.a. av egna höga 

kvalitetskrav) men att han med åren har kunnat minska på detta, vilket ger ökad 

motivation hos medarbetarna, “för mycket kontroll ger låg entusiasm”. Victorin vill 

“entusiasmera- uppmuntra men samtidigt vara tydlig med vad som krävs”.  Han  

berättar att han försöker leva som han lär, föregå med gott exempel, ha hög 

affärsmoral och att han kräver detsamma från sina medarbetare.  

Victorin tycker att ”vilka egenskaper som är viktigast hos en chef beror på 

medarbetarna och situationen” och han påpekar att situationsanpassat ledarskap är 

basen i Ericsson ledarskapsfilosofi. Victorin påpekar dock att det är alltid är viktigt att 

vara en god lyssnare och att kunna delegera med ansvar och med god uppföljning. 

Det som attraherar Victorin mest med chefsrollen är påverkan, inte bara på 

arbetssituationen utan även på hela företaget. Den stora drivkraften tycker Victorin är 

att gå mot ett mål, att medarbetarna är motiverade och att se dem utvecklas. Han 

berättar att man arbetar mycket tydligt med mål, de sätts upp års mål som byggs upp 

från toppen och bryts ner från botten. På Ericsson uppmanar man till att arbeta med 

”coaching” istället för att berätta för medarbetarna vad de ska göra och medarbetarna 

får själva sätta delmålen. Han har ”coachingsamtal” och han beskriver sin roll under 

samtalen som ”mer bollplank än chef”. Det svåraste med att vara chef tycker Victorin 

är balansen mellan privat- och affärsliv. Han tycker även att det kan vara jobbigt när 

en medarbetare mår dåligt och poängterar att han man måste ha ett stort 
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människointresse. Victorin tycker att med Svanberg har ledarskapet kommit mer i 

fokus och kravet på managers att som ledare leva efter Ericssons värderingar har 

ökat. Victorin tycker att det positiva med Ericssons ledarskapsfilosofi är tydligheten i 

kraven som ställs på ledarna, men han tycker att man måste akta sig så att det “inte 

blir religion som hindrar personliga ledaregenskaper”. Han tycker att 

ledarskapsfilosofin är både användbar och applicerbar i praktiken. Victorin tycker att 

Ledarskapsfilosofin bör fungera som “en guiding principle” och att inom denna ram 

finns utrymme för anpassning till lokala kulturella förhållanden. Han påpekar att 

Svanberg säger "Culture always beats strategy" och att per definition måste man 

därför anpassa även ledarskapet till lokala kulturer.  

Victorin beskriver Ericssons företagskultur som en ”ingenjörspräglad kultur på gott 

och ont”, han tycker även att det finns en stark företagsanda i företaget; ”man håller 

vad man lovar, levererar och lovar inte för mycket”. Ibland har detta varit ett problem 

eftersom andra företag lovat tidigare leveranstider (även om de då inte kunnat hålla 

dessa) och på så vis tagit kunden, men enligt Victorin fungerar detta som en slags 

kvalitetsstämpel. Victorin påpekar att kulturen skiljer sig mellan de olika sälj- och 

marknadsenheterna, men att det är nödvändigt, ”den ena delen ska ju vara ”pure 

sales” (ren säljaktivitet) och den andra delen måste även tänka på utveckling och 

prioriteringar”. Han menar att det även finns skillnader som präglas av den nationella 

kulturen, detta är också nödvändigt eftersom kunderna är helt olika i olika länder. De 

vanliga grundvärderingarna finns däremot överallt enligt Victorin. Han tycker att 

kommunikationen i företaget fungerar hyfsat, men att det är personberoende och att 

det är på egna initiativ man får det att fungera. Victorin tycker att han har mycket 

frihet i sin roll som chef. Han är mycket kritisk mot de nya chefsrollerna, där man ska 

sköta allt, även administration och han menar att det gör cheferna mindre effektiva.  

 
”Our Ways of Working” 
I Victorins ledningsgrupp gjorde man en workshop och sedan förde de vidare 

informationen till sina grupper. Han genomförde inte någon workshop med sin grupp 

eftersom ”de flesta är på resande fot och det är svårt att hålla folk hemma för denna 

typ av uppgifter”. Victorin löste detta genom att hålla individuella informationsmöten 

med medarbetarna. Han hade dock gärna gjort en workshop men kände inte att detta 

var möjlig. Enligt Victorin var det viktigaste budskapet i ”Our Ways of Working” att ”få  
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ut materialet”. Han tycker att mycket av det som står skrivet redan finns i väggarna, 

men att det var bra att man poängterade det som var viktigt och att man gick ut och 

visade detta. Victorin tycker att materialet är logiskt och tillämpbart. Han försöker 

själv implementera materialet genom att leva efter Ericssons värderingar i sitt 

ledarskap. Han tycker att materialet innehåller vissa tvingande etiska regler, men han 

tycker att det är bra. Victorin behövde inte själv göra någon lokal anpassning, men 

han tror att det kommer att uppfattas olika i olika kulturer. Han tycker även att lokala 

anpassningar kan vara nödvändiga, då man inom globala företag har olika regler i 

olika affärssituationer. 

 

6.1.2 Anna Selander  
Selander har arbetat på Ericsson i 11 år och har varit manager i två omgångar, nu 

sedan september 2004 och tidigare under ett års tid. Selander har gått LCC-

utbildningen och även en kurs för kvinnliga ledare.  

 

 ”Ledarskap och Ledarskapsfilosofi” 

Selander försöker använda sig av en ”coachande ledarskapsstil, som innebär att det 

inte är managerns huvudskaliga uppgift att kunna allting bäst, utan att kunna ställa 

de rätta frågorna för att få medarbetarna att själva komma med lösningar och att 

stötta vederbörande att uppnå sina mål, genom att t.ex. röja vissa hinder banor”. Hon 

lägger även mycket tid på rak feed-back och utvecklingssamtal, samt klara och 

tydliga mål.  

Enligt Selander är de viktigaste manageregenskaperna; god 

kommunikationsförmåga, att kunna förmedla visioner och mål, empatisk förmåga, 

god självkännedom, att vara trygg i sig själv och att ha ett stort intresse för 

människor. Selander berättar att först var det prestigen som attraherade henne med 

managerrollen, men nu tycker hon ”att det är spännande att få människor att lyfta sig, 

att utveckla människor både personligt och professionellt”. Enligt Selander leder 

personligutveckling till bättre resultat som gör att enheten når sina mål. Hon tycker att 

det svåraste med att vara manager är ”balansen mellan att representera sin grupp 

mot företaget och att representera företaget mot gruppen, att veta sina 

begränsningar och att räcka till”. Selander berättar att dagens manager måste vara  
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väldigt ”all-around” och dessutom ha ansvaret för att få allt att ske. Selander arbetar 

med ”tvåmånadersmål”, var fjärde vecka har hon coachingsamtal, och var åttonde 

vecka måluppföljning. Hon har själv infört systemet och hon tycker att det känns bra 

och strukturerat. Selander upplever att hon har stor frihetsgrad som manager. 

Selander skulle vilja ha mer tid för att ”kommunicera bättre”, men hon tycker inte att 

tiden räcker till.  

Selander tycker att ledarskapsfilosofin är väldigt positiv för att den omfattar en ”360 

graders aspekt” på ledarskap som hon tycker är viktig, men hon tycker att det är lite 

”si och så” med om det verkligen är den beskrivna ledarskapsfilosofin som 

promoveras. Selander tycker att ledarskapsfilosofin är applicerbar och logisk, men att 

det fattas stöd för att kunna praktisera den. Vissa delar av ledarskapsfilosofin tycker 

Selander måste vara globala eftersom de visar Ericssons värderingar, andra delar 

kanske måste anpassas lokalt. Hon tror dock att det finns en stor risk med 

anpassning; ”allt blir upp till lokalnivå att ta till sig eller att förkasta”. 

 

Selander tycker att företagskulturen skiljer sig mellan olika länder, då man talar om 

socialinteraktion, ”men på papperet ska det inte skilja sig, alla ska gå igenom samma 

material och grundvärderingarna ska var allmängiltiga”. Hon tycker att 

grundvärderingarna är mycket bra och inarbetade, ”de speglar även att det finns 

mycket bra folk på Ericsson”. Selander tycker att det är viktigt att rekrytera människor 

som delar grundvärderingarna. 

Selander tycker att ”diversity” är ett stort problem för Ericsson. Detta märks enligt 

Selander tydligast i Svanbergs ledningsgrupp, extremt få är under 30 och de flesta är 

män, det är alldeles för dålig representation. ”Diversity” har med ålder, härkomst och 

kön att göra och det är inte bra för en global organisation att ha så dålig spridning. 

 

”Our Ways of Working” 
Selander närvarade först på en presentation av policydokumentet, sedan gjorde man 

en workshop i ledningsgruppen och sedan gjorde hon en med sin grupp. Selander 

fick bra stöd och utbildning runt materialet. I början tyckte hon inte att materialet 

kändes så meningsfullt- ”det kändes först som en upprepning, men det skapade bra 

diskussioner och materialet var bra”. Selander tyckte att det var bra att man 
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kommunicerade ut vad Ericsson står för. Selander tycker att allt i materialet är av lika 

stor relevans, det är svårt att plocka bort något. Selander tycker att det är positivt att 

man nu har uppmärksammat att ”culture beats strategy every time” och att man nu 

försöker förstärka företagskulturen och grundvärderingarna. Hon tycker också att det 

är positivt att arbeta mer resultatinriktat och att ”qualify every day” är väldigt bra, 

”man kan inte leva på gamla lagar”. Selander tyckte att dokumentet först kändes som 

ett påbud, men när man väl kom igång kändes det nödvändigt och uppskattat. Hon 

påpekade att man diskuterade en del kring ”going the extra mile” och att många 

undrade vad detta skulle föra med sig, det fanns ett motstånd runt att behöva jobba 

över. Selander behövde inte göra någon lokal anpassning av materialet, men hon 

tror att själva workshopen kan bli en utmaning i andra länder och även i vissa 

grupper i Sverige eftersom det är något av ”en mjuk aktivitet” där alla ska vara på 

samma nivå och diskutera. Selander tycker att styrkan med grundvärderingarna är att 

de är så pass allmängiltiga, men hon tror att andra delar av materialet eventuellt kan 

uppfattas olika. Selander har med sitt team valt ut de delar de tyckt varit viktigast för 

att arbeta med dem. Hon använder sig även av materialet i coachingsamtalen, där 

man berör dessa områden och följer upp de punkter som hon tycker att individerna 

”har en utmaning med”.   

 

6.1.3 Cecilia Anneroth  
Anneroth har arbetet på Ericsson i 20 år och har varit manager i omgångar. Hon har 

genom gått LCC utbildningen och även en ledarskapsutbildning för kvinnor.  

 
”Ledarskap och Ledarskapsfilosofi” 

Anneroth tycker att det är viktigt att ha perspektiv på sin ledarroll, hon har själv både 

arbetat som manager och medarbetare. När hon beskriver sitt ledarskap använder 

hon orden; individnära och målstyrt. Anneroth använder sig av års- och 

kvartalsmålnedbrytning och hon tycker att det är nödvändigt för effektivt arbete och 

för att kunna följa upp och kontrollera. I början var det prestigen som gjorde att 

managerrollen attraherade henne, men nu är det främst utvecklingen av människor 

som hon tycker gör arbetet intressant. Hon är mycket stolt över sin enhets utveckling. 

Anneroth tycker att viktiga egenskaper hos en ledare är människointresse och att  
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kunna kommunicera tydligt, att göra sig förstådd. Det svåraste med att vara manager 

enligt Anneroth är att hålla balans mellan ”att vara chef och att vara vän”. Hon  

upplever att har stor frihetsgrad och känner sig inte styrd i sitt arbete, hon tycker att 

initiativtagande uppmuntras. I och med nedskärningar måste managers göra allt, 

med det menar Anneroth; lönelistor, administrativt arbete och även sköta 

managerrollen, detta är någonting hon tycker har försämrats inom Ericsson.  

Anneroth tycker att Ericssons ledarskapsfilosofi är bra i och med att ”man tar ett 

helhetsgrepp”, just nu tycker hon dock att den är allt för anonym. Hon tycker att de 

extrauppgifter som man idag måste göra, inte stämmer överens med ”Ericssons 

managerroll”. Anneroth tycker att det finns en enhetlig grund för ledarskap inom 

organisationen, hon tror dock att detta kan vara hämmande för nyskapandet och det 

nödvändiga oliktänkandet. Hon har även funderingar över hur ”Ericssons 

ledarskapsfilosofi” fungerar i den internationella situationen, hon tror att den kan vara 

alltför svensk. Hon tycker att Ericssons ledarskapsfilosofi är användbar och 

applicerbar i praktiken, då den ger ”vägledning i början av ett ledarskap och ger 

reinforcement när man kommit en bit på väg och kanske fastnat i hjulspår”. Däremot 

tror hon att man då och då bör ifrågasätta strategin för att inte fastna.  

Anneroth tycker inte att ”Ericssons ledarskapsfilosofi” behöver anpassas lokalt, 

eftersom en stor del handlar om individanpassat ledarskap och kulturella skillnader 

syns i det individuella behovet. Hon tycker att kultur handlar mer om hur man 

kommunicerar sitt ledarskap, än om själva ledarskapet. 

Hon upplever att det finns många subkulturer inom Ericsson och hon menar att det är 

självklart att företagskulturen skiljer sig inom Ericsson i olika länder, eftersom det är 

så stora skillnader bara mellan olika enheter. Hon tycker att det finns mycket bra folk 

inom Ericsson och att rekryteringen har gjort ett bra arbete. Däremot tycker Anneroth 

att det finns för få kvinnor, personer med invandrarbakgrund och en bättre blandning 

av åldrar. Man pratar mycket om ”diversity”, men man har inte lyckats göra något åt 

det. 

 

”Our Ways of Working” 

Ur policydokumentet ”Our Ways of Working” framhåller Anneroth de tre 

grundvärderingarna; Respect, Proffesionalism och Preserverance, hon tycker att det 

var bra att dessa kom i samlad och lättillgänglig form. Anneroth fick informationen
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från sin närmaste manager, som hade fått det av sin chef o.s.v. Hon fick både stöd 

och utbildning runt ”Our Ways of Working” genom ett informationsmöte och en 

workshop. Anneroth gjorde sedan en workshop med sina medarbetare och det var 

mycket uppskattat. Hon tyckte att dokumentet i viss mån kändes som ett påbud, då 

hon inte kan välja att bortse från att kommunicera det. Hon tycker att alla delar av 

”Our Ways of Working” känns relevanta. Det viktigaste budskapet i ”Our Ways of 

Working” enligt Anneroth var ”ett enat Ericsson” och ”qualify every day” och att det 

var ett ”nytt tänk”. Hon tycker att det var en bra tid för ett gemensamt budskap efter 

alla nedskärningar. Anneroth tyckte att materialet var logiskt och greppbart. Hon 

behövde inte göra någon lokal anpassning av materialet, däremot tror hon att 

budskapet kan uppfattas olika i olika kulturer, men även inom samma kultur i olika 

enheter och grupper. Anneroth tycker att det känns svårt att implementera ”Our Ways 

of Working”, eftersom hon tycker att dokumentet handlar om kultur och tankesätt. 

Hon påpekar att ”Our Ways of Working” ”finns med på kartan” och att man resonerar 

kring innehållet med jämna mellanrum.  

 

6.2 Ericsson England  

6.2.1 Clive Oates  
Oates har arbetat på Ericsson i 15 år och han har varit manager i 12 år. Oates har 

genomgått en mängd interna kurser, där bland LCC. Han har gått igenom hela 

”management development program” även den högsta nivån.  

 

”Ledarskap och Ledarskapsfilosofi” 
 Oates beskriver sitt ledarskap som mycket linjerat med Ericsson ledarskapsfilosofi 

eftersom han har arbetat inom företaget så länge. Han fokuserar på en öppet och 

rådgivande agrepssätt, med teamwork och operatioenll exelence i fokus.  Han tycker 

att Ericssons ledarskapsfilosofi är mycket positiv och att det är bra att man har ett 

gemensamt sätt att interagera och arbeta. Oates tycker att det negativa med 

Ericssons ledarskapsfilosofi är att man kanske promoverar en allt för “mjuk” 

ledarskapsstil, där alla ska få allt. Han tycker ändå att den är användbar, eftersom 

den driver normerna för beteende inom företaget, han tycker vidare att dessa normer  

 



46 

  

 Förstärks i Ericssons management utbildningar. Oates tycker inte att man bör 

anpassa ledarskapsfilosofier lokalt, eftersom han tycker att de ska fungera som ett 

slags hjälpmedel för att individer ska förstå det förväntade beteendet när de arbetar 

med grupper som är spridda över olika länder och kulturer. Oates tycker att de 

viktigaste egenskaperna hos en manager är; att ha en framtidsvision och styrning 

och att kunna förmedla detta till sina medarbetare. Han tycker också det är också 

viktigt att följa med den förändrande miljön. Oates tycker att det mest intressanta 

med att vara manager är att ”man får chansen att göra en skillnad och att kunna ge 

energi till organisationen”. Det svåraste för Oates med att vara manager är att hitta 

balans mellan privat- och arbetsliv. Oates tycker att det har varit svårt att arbeta med 

nedskärningar, speciellt eftersom han i sin position har varit tvungen att avveckla 

hela enheter. 

Han arbetar aktivt med målnedbrytning, man arbetar uppifrån och ner, från högsta 

nivån ända ner till individnivå och arbetar sedan mot målen. 

Oates tycker att Ericssons kultur är en kultur av öppenhet, samarbete och 

samhörighet. Det negativa med kulturen kan ibland vara ”konsensusen” som finns 

inom företaget, det bidrar till en lång beslutsprocess. Han tror att företagskulturen 

varierar mellan olika länder p.g.a. kulturella influenser och han tror även att detta är 

något man måste förvänta sig. Oates ger exemplet; ”vi hade tidigare en irländsk chef 

och kulturen på kontoret kändes snävare än nu när vi har en australiensisk chef, nu 

känns kulturen mer i linje med Ericsson kulturen”. Oates påpekar att det inom 

Ericssons kultur är väldigt sällsynt att man bli tillsagd. Han tycker att det är tydligt att 

Ericssons kultur är maskulin och han tycker att det är positivt att de i England har en 

kvinnlig manager. Han tycker att kommunikationen fungerar mycket bra inom 

företaget. Det finns dock enligt Oates ”en känsla av distans från händelserna”. Han 

tycker dock att han får bra stöd från huvudkontoret, men det skulle vara bra med 

snabbare svar. Han känner att han som manager får mycket frihet och han känner 

sig inte begränsad. Han har en bra relation till sin chef och är mycket nöjd med den 

coaching han får. Han tycker att de nationella kulturerna (förutsatt att man inte är 

svensk) begränsar karriärmöjligheterna inom organisationen och han tycker att det 

vore bra att ha fler icke-svenskar i ledningen. 
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”Our Ways of Working” 
Oates fick information om ”Our Ways of Working” ovanifrån och sedan förde man den 

nedåt i organisationen med hjälp av ”workshops”. Oates kommunicerade materialet  

 

vidare till en ansvarig för enheten. Han tycker att det finns två viktiga punkter i 

materialet; ”den ena är att arbeta som ett enat Ericsson och den andra är Going the 

extra mile”. Han tycker att materialet i sig var bra, men att det viktigaste vara att man 

förde ut det i organisationen. Han tycker att det är logiskt och tillämpbart och han har 

inte heller behövt göra någon lokal anpassning. Han tror att man kommer att förstå 

materialet olika i olika länder. 

 

6.2.2 Jonathan Smith  
Smith har arbetat på Ericsson sedan har var 17 år i år blir det 19 år i företaget. Han 

har varit manager i 16 år. Han har gått flera interna kurser, där bland LCC.  

 

”Ledarskap och Ledarskapsfilosofi” 
De viktigaste ledaregenskaperna enligt Smith är; ”att kommunicera bra, vara brilliant 

med siffror, häpnadsväckande framför kunder, att vara rak och inkännande”. Han ger 

exemplet; ”en bra ledare är en ledare som säger kom igen, går över till andra sidan 

för att slåss mot fienden och hans team följer honom, och de följer honom för att de 

vill stödja honom, inte för att de är rädda för att bli skjutna”. Smith vill inspirera sina 

medarbetare, han säger att de vet hans gränser, men han ger även mycket beröm. 

Smith tycker att managerrollen är intresserar honom för att han tycker om att utveckla 

människor, han tycker även om de ekonomiska förmåner managerjobbet för med sig. 

Han tycker om att vara ansvarig och att hållas ansvarig för att uppnå resultat. Smith 

ogillar att se svårigheter i sitt ledarskap, han menar att ”det är klart att det finns press 

och stress, men det ingår i jobbet och det är därför managers får mer betalt, annars 

skulle vem som helst kunna göra jobbet”. Alla individer i Smiths enhet har sina egna 

mål som man går igenom varje vecka för att kunna dela ut målbonusen.  

Smith tycker att Ericssons företagskultur är för mjuk, även om man nu gjort stora 

förändringar. Han tycker att man måste ”hugga ner träd som bär frukt”. Han tycker 
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däremot att Ericsson är ett fantastiskt företag att arbeta för, man får mycket frihet och 

därmed ges möjligheten att ”innovera sig själv”. Han tycker att det är en vänlig 

företagskultur och att det finns många trevliga människor som arbetar på Ericsson. 

Smith tror att företagskulturen skiljer sig i olika länder och att det är nödvändigt. Han 

påpekar att den svenska kulturen är en konsensus kultur, något som han starkt 

ogillar och han säger; ”När jag tar beslut blir det gjort, jag behöver inte sälja in 

varenda person i min grupp för att kunna ta ett beslut”. Han tänker inte så mycket på 

att det är en maskulin miljö eftersom det alltid varit så på Ericsson, men han påpekar 

dock att han är mycket nöjd med sin kvinnliga manager. Han tycker att informationen 

och kommunikationen fungerar mycket bra och att man ofta får mer information än 

vad man hinner gå igenom. Smith har mycket frihet i sin roll som manager, men han 

tycker att det saknas bra regler för vad man får och inte får göra, detta är något som 

han uppfattar som svagt från företagets sida. Han vill ha tydliga regler, inte 

”guidelines”. Smith skulle vilja ha mer marknadsföring av Ericsson, han säger att han 

inte kan komma ihåg senaste gången man kommenterade Ericsson i ”the Financial 

Times”.  

 

”Our Ways of Working” 
Smith fick informationen om ”Our Ways of Working” från HR och sedan fick han en 

månad på sig att kommunicera den vidare till sin enhet. Han har kvartalsmöten med 

sin enhet och på ett av dessa presenterade han materialet och medarbetarna fick 

ställa frågor, han påpekar att det inte fanns mycket frågor kring materialet. Han tycker 

att det viktigaste med ”Our Ways of Working” var ”att någon har tänkt igenom det väl 

och att det var viktigt att få ut detta budskap och att det var samma budskap till alla 

länder”. Smith tycker att materialet absolut är gångbart i England, men är osäker på 

om det kommer att ha samma genomslagskraft i alla länder. Han tror att materialet 

kommer att uppfattas olika i olika länder eftersom kulturer skiljer sig från varandra.  
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6.2.3 Andy Starnes  
Starnes har arbetat på Ericsson i 10 år och han har varit manager i 2 år. Starnes 

skulle egentligen ha genomgått LCC utbildningen men fick förhinder.  

 
”Ledarskap och Ledarskapsfilosofi” 
Starnes tycker att det viktigaste egenskaperna hos en ledare är öppenhet, ”man 

måste kunna ge både bra och dåliga nyheter”. Sin personliga ledarskapstil beskriver 

han som situationsanpassad och med detta menar han att han analyserar och 

identifierar de personliga egenskaperna, styrkor och svagheter hos medarbetarna 

och han anpassar sedan sin ledarskapsstil för att bäst passa individerna. På detta 

sätt tycker han att man bäst når optimalt resultat, något som både företaget och 

individen vinner på. För Starnes innebär situationsanpassat ledarskap att man 

”ibland måste leda från fronten och ibland bakifrån”. Starnes tycker att de positiva 

sidorna med att vara manager är att bilda team och sedan ta hand om sitt team. Det 

som främst attraherar Starnes med managerrollen är hans intresse för människor. 

Han tycker att det svåraste med att vara manager är att hålla balans mellan privat- 

och arbetsliv. Starnes håller ett möte i månaden för kontroll av målnedbrytning. Han 

sätter målen beroende på individen och dess arbete, ”vissa medarbetare behöver 

veckomål och andra månads- eller årsmål”. 

Starnes tycker att företagets ledarskapsfilosofi är ”mogen och medveten”, men det 

finns vissa delar som inte uppmuntras: ansvarskänsla och att stå för det man gör. 

Detta leder till en långsam beslutsprocess och frustration. Han tycker att det borde 

fokuseras mer på ”empowerment” men också klart satta gränser. Starnes tycker att 

ledarskapsfilosofin är bra som ett ramverk, men att lokala tillämpningar behövs för att 

passa kulturella nyanser, även om detta får inte uppmuntra extrema personliga 

ledarskapsstilar.    

Starnes tycker att det är positivt att Ericssons kultur är så öppen och att man 

samarbetar bra, han tycker även att det finns en vilja att förändra. Starnes tror att 

Ericssons företagskultur genomgående är människoorienterad, men han tror att det 

finns inslag av nationell kultur i de olika länder företaget verkar i som kan påverka 

vissa delar av företagskulturen. Starnes tycker att företaget på det stora hela har 

förbättrat sin strategi och sin kommunikation, informationen är mycket god och det  
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finns nästan ett informationsöverskott. Han känner sig fri och inte styrd i sin position, 

men initierar även att man har större frihet i högre befattningar. Han tycker att 

managerna idag har för mycket administrativt arbete som rör information som skulle 

kunna hämtas från systemet.   

  

”Our Ways of Working” 
Starnes fick information om ”Our Ways of Working” och sedan genomförde han en 

gruppdiskussion kring dokumentet med sitt team. Det viktigaste budskapet i ”Our 

Ways of Working” enligt Starnes är grundvärderingarna; Respect, professionalism 

och perserverance. Han tyckte att ”Our Ways of Working” kändes något som ett 

påbud eftersom man inte kunde välja att kommunicera det. Han tror att man tar till sig 

material som detta på olika sätt i olika länder och han ger exemplet; ”i Europa finns 

det stora skillnader, i vissa länder tar man till sig sådant material mycket fort och 

implementerar det omgående, medan i England finns det snarare en inställning som 

är ifrågasättande och testande, man stannar upp, tittar igenom materialet och 

tvekar”. Starnes team har enligt honom lite resurser att arbeta med, men mycket 

arbete att utföra. Han påpekar att gruppen är starkt drivna av mål, siffror och aktivitet, 

alla denna information uppdateras kontinuerligt och därför arbetar man dagligen med 

innehållet i ”Our Ways of Working”. 

 

6.3 Ericsson Spanien  

6.3.1 Miguel Angel Rodriguez  
Rodriguez har arbetat på Ericsson i 25 år och de sista 14 åren har han varit 

manager. Han har genomgått flera ledarskapskurser, bl.a. LCC och han har även 

gått flera externa ledarskapsutbildningar. 

 

”Ledarskap och Ledarskapsfilosofi” 
Rodriguez definierar sitt ledarskap; ”Jag ser till att de som arbetar under mig arbetar 

så effektivt som möjligt, jag ger direktiv och sedan hjälper jag till där jag tror att jag 

kan tillföra värde”. Rodriguez tycker att det viktigaste för en ledare påminner honom 

om ett spanskt ordspråk; ”las cosas no son ni blancas ni negras, todas son grises” 

d.v.s. ”ingenting är svart eller vitt, allt är grått”. Han tycker att det är bra att ha i  
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tankarna i alla situationer; med individer, vid beslutstagande, vid motivation av 

medarbetare. Enligt Rodriguez måste man möta varje person på dennes nivå. 

Rodriguez tycker att det är viktigt behålla fokus, speciellt i  företag som Ericsson, där 

det finns mycket att göra. Han tycker även att det är viktigt att kunna arbetat med 

virtuella grupper, Ericsson är ett stort företag med många enheter och det är inte lätt  

 

att veta vem man egentligen svarar till. Han tycker att det mest intressanta och 

motiverande med rollen som manager är att se resultat, inte att uppnå mål utan att se 

färdiga resultat. Han poängterar dock att det inom stora företag är svårt att se vad 

som är produkten av ens arbete och som manager får man istället motivation av att 

se enhetens resultat. Han tycker även att det är mycket motiverande att lära sig; ”om 

du inte kan lära dig, kan du inte lära ut”. Rodriguez tycker mycket om att arbeta med 

unga människor, det ger honom lika mycket kunskap som han kan ge tillbaka.  

Rodriguez tycker att det svåra med att vara manager är relaterat till kommunikation 

och motivation. När det gäller kommunikation tycker Rodriguez att ”networking” 

skapar en informell anda som gör det svårare att ge direktiv och därför tenderar 

budskapen att bli oklara och detta skapar frustration. Han menar också att man 

arbetar annorlunda i svenska och spanska företag, i Spanien är man van att det går 

fort att fatta beslut och den lång väntan som är typiskt för Ericsson känns jobbig. 

Rodriguez tycker att målarbetet är en bra funktion, men att man har vissa problem att 

konkretisera dem. Han ger ett exempel; ”Vi är i slutet av mars och vi har fortfarande 

inte skrivit ner årets mål”. Normalt fungerar ändå målen som bra motivation och de 

hjälper alla att veta vad man vill uppnå. De större problemen har att göra med fokus 

och motivation. Med detta menar Rodriguez att det är lätt att glömma målen i det 

dagliga arbetet, det är lätt att glömma vad man arbetar för att uppnå. När det gäller 

motivationen fungerar inte bonussystemet som det är sagt att det ska göra, detta 

beror enligt Rodriguez på Ericssons kultur av jämlikhet, ”där ingen ska få allt och 

ingen ska få noll”. Han tycker att man dessutom för att uppnå denna jämlikhet ställer 

upp sju mål istället för ett tydligt mål. Han tycker att det har sina för- och nackdelar i 

och med att det är ett bekvämt sätt att arbeta på, ingen döms för att inte ha uppnått 

mål och fått sin bonus (det betyder ju att ingen har fått den), men samtidigt minskas 

motivationen att uppnå målen. Rodriguez tycker att även om ”networking” för med sig 

vissa nackdelar, är det en positiv del av kulturen. Han tycker att det skapar bättre  
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kommunikation, som även hjälper det globala arbetet. Han tycker att han som 

manager har mycket frihet och det tackar han företagskulturen för.  

Rodriguez tycker att Ericssons ledarskapsfilosofi är bra, men att den behöver 

fokusera mer på ledarens vilja att uppnå de uppställda målen. Han tycker att 

ledarskapsfilosofin uppmuntrar grupparbete och uppställandet av gemensamma mål 

som är nödvändiga för framgång. Han tycker att ”Ericsson kultur av konsensus” för  

 

med sig både för- och nackdelar. Konsensuskulturen gör det svårt att fatta snabba 

beslut eftersom det kräver alla godkännande och han tycker att detta påverkar 

företaget negativt, eftersom vi lever i en värld som förväntar sig snabba beslut. Det 

positiva är dock att när beslutet väl tagits så får det mycket stöd. Rodriguez tycker att 

filosofin är användbar för att den tydliggör vad företaget förväntar sig av sina ledare. 

Rodriguez tycker att alla bidrar med sin personliga ledarskapsstil och man kan bara 

hoppas att den ligger när Ericssons ledarskaps filosofi, man kan däremot inte ta allt 

för mycket tid och eftertanke till om det man gör ligger i linje med vad Ericsson 

förväntar sig. Han tror inte att man bör anpassa filosofin lokalt, han menar att en 

filosofi ligger på en högre nivå och borde vara allmängiltig, däremot anpassas 

automatiskt det praktiska utförandet lokalt. Rodriguez framhåller att företagskulturen 

respekterar individen och det gör det lätt ur ett humant perspektiv att arbeta på 

Ericsson, det negativa är att när man måste ta svåra beslut t.ex. att avskeda någon 

så ”blir det ett drama”.  

 

Rodriguez tycker att det är positivt att man inom företaget accepterar att man får göra 

fel, han har inte på 25 år hört talas om någon som avskedats p.g.a. att de gjort sitt 

första fel. Han tror att Ericssons kultur skiljer sig mellan länder och främst genom 

arbetssättet. Han tror t.ex. att spanjorer arbetar bra under press, men att om de får 

för lång tid på sig så löser de inte uppgifterna lika effektivt. Han tror även att nivån av 

engelska i Spanien gör att det inom ”Ericsson Iberia” arbetar många unga människor. 

Rodriguez diskuterar även Ericssons brist på ”diversity” och återger en dialog han 

haft med en italienare då tidigare VD Sven Nilsson skulle tillsätta sin styrelse; 

Rodriguez frågade vad italienaren tyckte om styrelsen och italienaren svarade; ”den 

är mycket amerikansk, eftersom i amerikanska styrelser måste det alltid finnas en 

”afroamerican” och en kvinna och i Ericssons styrelse måste det finnas en kvinna och  
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någon som inte är svensk”. Rodriguez menar att problemen runt ”diversity” 

fortfarande är mycket påtagliga i organisationen Ericsson, det är ett mycket svenskt 

och mycket maskulint företag. Han tror att man som kvinna måste vara mycket 

aggressiv för att ta sig till högre befattningar inom organisationen och han resonerar 

kring om Ericsson inte är en organisation för aggressiva ledare.   

Rodriguez tycker att man på Ericsson har förbättrats mycket de senaste åren på att 

med klarhet kommunicera mål, ansvar, ”vad jag väntar mig av dig” och ”vad jag vill 

uppnå”, problemet är ”feed-back”. Han tycker att man ofta får känslan av att inte veta 

om man det man gör är bra eller dåligt, han skulle vilja veta ”att företaget känner till 

vad du gör och hur du gör ditt arbete”.  

 

”Our Ways of Working” 
Rodriguez fick information om ”Our ways of working” och deltog själv i en workshop, 

sedan gjorde han en workshop med sin grupp. Han tycker han det var bra att få tid till 

att reflektera över ämnen som inte direkt har att göra med det dagliga arbetet, men 

som ändå styr folkets sätt att arbeta. Han tycker att det var viktigt för Ericsson 

eftersom företaget just nu genomgår en stor förändring, till att bli mer serviceinriktat. 

Efter workshopen har man satt upp en ”action-plan” vilkens genomförande man 

utvärderar varje kvartalmöte. 

 

6.3.2 Pablo Perez  
Perez har arbetat på Ericsson i 19 år och han har varit manager de sista 13 åren. 

Han har genomgått LCC många andra interna kurser.  

 

”Ledarskap och Ledarskapsfilosofi” 
Perez försöker att praktisera Ericssons värderingar i sitt ledarskap och ”leda med 

exempel, vara relationsbyggare och teamplayer och att upprätthålla visionen om ett 

enat Ericsson”. De viktigaste egenskaperna hos en manager enligt Perez är; ”att vara 

kompetensutvecklare, att kunna delegera, att kunna bygga relationer och att vara 

öppen för grupparbete”. Han tycker också att det är viktigt att vara innovatör, att 

skapa en lärande miljö och att kunna anpassa sig till den ständigt förändrande miljön. 

Han poängterar även vikten av god kommunikation, som han tycker utgör grunden  
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för att ”få medarbetarna att följa ledaren”. Enligt Perez är det svårt att hitta en person 

med alla dessa egenskaper. Det som intresserar Perez med rollen som manager är 

arbetet i grupp och relationer till människor. Perez tycker att det svåraste med att 

vara manager är att fatta tunga beslut t.ex. att avskeda. Han tycker att han har 

mycket frihet i roll som manager och det är något han uppskattar. Perez tycker att 

Ericssons ledarskapsfilosofi stämmer bra överens med de tankegångar som finns 

samlade i det nya policydokumentet ”Our Ways of Working”. Han tycker att filosofin 

är mycket positiv och ser inga direkta fel i tankesättet; ”den är enkel och applicerbar 

och det handlar om sunt förnuft, ibland krånglar vi till det vid själva utförandet, men 

för det har vi bara oss själva att skylla”. Perez tycker däremot att lokala anpassningar 

är oundvikliga, eftersom man uppfattar filosofin på olika sätt t.ex. betyder ”tillföra 

energi” något annat i Spanien än i asiatiska länder.  

 

Perez tycker att den nya ledningen har gjort ett bra arbete med att ena företaget, nu 

mera arbetar man mot samma mål och varje enhet har sina mål för att nå dessa. 

Perez har årliga utvecklingssamtal med individerna i sin grupp som en del av 

”målnedbrytningsprocessen”. Perez känner inte att han behöver mer stöd från HK, 

eftersom han förstår att nedskärningarna har gjort att arbetet har ökat för alla inom 

organisationen. Han tycker att det är synd att det finns så lite kvinnor i organisationen 

och att man saknar någon slags balans. Perez tycker att Ericssons företagskultur är 

logisk och klar, grundvärderingarna har alltid funnits, men med den nya ledningen 

har man gått in mer i detalj och förklarat dessa. Han tycker att man idag har större 

fokus på att skapa en stark företagskultur, man har lärt sig att kulturen alltid vinner 

över strategin. Perez tycker att det är lätt att applicera och använda kulturen i det 

dagliga arbetet.  

 

”Our Ways of Working” 
Perez fick information om ”Our Ways of Working” från HR och man gjorde en 

workshop, han tyckte att man kommunicerade budskapet på ett bra sätt. De 

viktigaste budskapen i materialet är enligt Perez ”Our Guiding Principales”; ”att veta 

vad företaget förväntar sig av sina medarbetare och vad medarbetarna kan förvänta 

sig av företaget”. Han tycker att det är fundamentalt att veta vad företaget förväntar 

sig för att kunna göra ett bra jobb.  
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Han tycker att ”Our Ways of Working” är mycket bra och lätt att applicera. Han tyckte 

inte att materialet kändes nytt, man gjorde bara en tydligare förklaring av 

företagskulturen. Perez tror att grundstommen i Ericssons kultur är den samma i alla 

länder, men att viss kulturella skillnader ändå påverkar arbetet. Perez behövde inte 

anpassa materialet lokalt. Han tror dock att man kan uppfatta ”Our Ways of Working” 

på olika sätt i olika kulturer och han ger exemplet; ”Vi har på Ericsson en utvärdering 

varje år där man bl.a. ska svara på frågor som ”jag går alltid mycket nöjd till arbetet”; i 

Spanien kan det vara svårt att relatera till detta, om man inte är helt nöjd med sitt liv, 

hur kan man då vara helt nöjd med sitt arbete varje dag? Detta betyder inte att man 

är missnöjd med sitt arbete, men man är inte slav under sitt arbete, arbetet är kanske 

inte den stora passionen i livet. Det här är ett tema som återkommer i ”Our Ways of 

Working” man talar om ”passion to win”- en känsla som inte känns arbetsrelaterad för 

en spanjor”. Perez försöker implementera ”Our Ways of Working” genom att ”relatera  

de dagliga situationerna, arbetet, problemen och möjligheterna med innehållet i 

materialet, det är ett sätt att försöka prata med alla på samma språk och att framföra 

att våra grundvärderingar, ”guiding principales” m.m. inte bara är ord utan något som 

lever med oss i det dagliga arbetet”.  

 

6.3.3 Ramón García  
García har arbetat på Ericsson 8 år och han har varit manager i 6 år. Han har 

genomgått LCC, men han har ännu inte avslutat kursen. I övrigt har han gått ca en 

utbildning per år. 

 

”Ledarskap och Ledarskapsfilosofi” 
García beskriver sitt ledarskap som person- och affärsorienterat. Han försöker uppnå 

maximal effektivitet av sitt team och samtidigt forma deras professionella utveckling. 

García tycker att Ledarskapsfilosofin stämmer bra överens med Ericssons företags- 

och marknadsmiljön. Han tycker att det positiva med Ericssons ledarskapsfilosofi den 

tar hänsyn till två dimensioner; den humana och affärsmässiga, båda lika viktiga när 

det gäller prioritering och målsättning. García tycker att man borde förändra filosofin  
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genom förbättrad styrning av personer, för att förenkla balansen mellan privat- och 

arbetsliv. Han tycker att Ericssons ledarskapsfilosofi är användbar och applicerbar, 

García tycker däremot att det kan vara svårt att applicera den på rätt sätt. García 

tycker inte att man behöver anpassa Ericssons ledarskapsfilosofi lokalt, han tycker 

att det den bör vara användbar för alla länder. Han tror att om det sker lokala 

anpassningar, så beror det på personligheten managern har och miljön man arbetar. 

García tycker att de viktigaste egenskaperna för en manager är; ”att känna sin grupp 

och att veta vad de arbetar med för att kunna ge dem feed-back, man måste kunna 

ge både negativ och positiv kritik”. Andra viktiga egenskaper är att kunna 

kommunicera, styra i konflikter och att kunna anpassa sig till den förändliga miljön. 

García påpekar även att det är mycket viktigt att medarbetarna har förtroende för sin  

manager. Rollen som manager intresserar García för att det ger honom ansvar och 

för att ”man får leda medarbetare och påverka affärsverksamheten”. Han tycker att 

det är svårt att få tiden att räcka till och behöva prioritera. Han tror att hans 

medarbetare förväntar sig att han ska vara tekniskt mycket duktig och gärna bättre 

än vad de är, vilket han menar är praktiskt taget omöjligt. García tycker att målen har 

blivit allt mer abstrakta. I hans enhet är det mycket lätt att räkna ut vad som tar tid 

och hur lång tid det tar innan man kan leverera. Arbetet som man utför i Garcías 

enhet är beroende av klientbeställningar, om de inte finns beställningar finns det inte 

arbete och då går det inte att uppnå målen.  

 

García uppfattar det som att man just nu försöker implementera en ny kultur i 

organisationen. Han tycker att det är positivt att man inom Ericsson ger mycket frihet 

till medarbetarna i deras arbete. Han tycker att den nya kulturen har gjort det lättare 

att se ”vem som har ansvar för vad, vem man kan vända sig till om man behöver 

hjälp och vem man ska tacka”. García tror inte att arbetet skiljer sig mellan olika 

länder, men däremot interaktionen mellan människor och även hur man bemöter 

problem. Han tror att det finns ”urtyper” i alla kulturer och att uppträdandet beror på 

individer d.v.s. skillnader inom företagskulturen beror mer på individer än på kultur. 

Han tycker att Ericssons kultur är positiv eftersom den bygger på bra värderingar 

som är lätta att ta till sig. García påpekar att ”kultur” är ett abstrakt begrepp som man 

på Ericsson ändå lyckats förklara. Tidigare var uppdelningen i Garcías enhet lika 

mellan könen, men efter omstruktureringen finns det bara en kvinna kvar av 25  
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medarbetare. Han tycker dock inte att han känner av någon stor skillnad och har inte 

reflekterat så mycket runt detta. García tycker att kommunikationen inom företaget 

har förbättrats den sista tiden. Han tycker att han har mycket frihet inom sitt 

ansvarsområde, men att han även känner till sina gränser. García tycker att 

Ericssons HK ställt upp med stöd de gånger han behövt det.  

 
”Our Ways of Working” 
García deltog i en workshop med ledningsgruppen och sedan genomförde han själv 

en workshop med sin enhet. Först fick alla medarbetare materialet för att själva få en 

uppfattning om vad de tyckte var viktigt. I workshopen gick man sedan igenom 

materialet tillsammans och diskuterade de olika delarna, hur man uppfattade 

materialet och hur man tänkt implementera det. García tyckte att det kändes 

nödvändigt eftersom det är en ny kultur man försöker implementera. Materialet var 

sänt från HK och det fanns inget val att inte implementera det. Det viktigaste 

budskapet enligt García var att få veta vad Ericsson förväntar sig av sina 

medarbetare och vad medarbetarna kan förvänta sig av Ericsson. Han tycker att 

materialet är lätt att applicera i det dagliga arbetet just för att det är abstrakt och har 

en stor vidd. Han tycker även att ”Our Ways of Working” har “sin logik”, det är 

ingenting som känns ofattbart eller svårt. I Spanien gjorde man en översättning av 

materialet och det underlättade mycket. I övrigt tycker inte García att man behöver 

anpassa utförandet av materialet, däremot tyckte han att ”Human Resourses” gjorde 

ett bra arbete med att förklara för managerna hur det skulle kunna implementeras 

och användas i det dagliga arbetet. Han tror att materialet kan uppfattas olika i olika 

kulturer och även i olika enheter och avdelningar, där han med egna ögon sett 

skillnader, då två enheter gjort workshops och resultaten varit helt olika. García 

arbetar aktivt med implementeringen av materialet, en del av materialet har man 

kunnat använda omgående och andra delar kommer att implementeras under en 

längre tid.  I övrigt har man i García team sedan workshopen använt sig av materialet 

som en referens. 
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7. Analys & Resultat  

7.1 Analys och Resultat Sverige  

7.1.1 Victorin  
Victorin beskriver sitt ledarskap som målstyrt, men situationsanpassat. Målstyrt 

ledarskap överensstämmer med Ericssons ledarskapsstrategi. och omnämns främst 

inom rollen ”Innovatören”. Även SLT tar upp målstyrt ledarskap, men det måste 

anpassas efter medarbetarnas behov och vilja, vilket Victorin även påpekar. 

Individualistiska samhällen rangordnar enligt Hofstede uppgiften före relationen, så 

som Victorin kan sägas beskriva sitt ledarskap (mål och sedan relation).94 Att leda 

med gott exempel beskrivs i rollen som ”Affärsledare”, något som Victorin också 

försöker tillämpa i sitt ledarskap. Victorin talar om hur han fungerar som ett ”bollplank 

och inte som chef” under utvecklingssamtalen. Han berättar att man på Ericsson 

arbetar med coaching, istället för att berätta för medarbetarna vad de ska göra. 

Victorin beskriver även att han försöker leva som han lär, föregå med gott exempel 

och ha hög affärsmoral, han kräver det samma från sina medarbetare och han ser 

gärna att medarbetarna arbetar efter eget huvud. Han påpekar att han kräver ett 

likasinnat bemötande från sina medarbetare, detta kan man relatera till Hofstedes 

analys av maktdistans. I länder med liten maktdistans, så som Sverige uppfattar 

underordnade och överordnade varandra som existentiellt jämlika och det hierarkiska 

systemet existerar endast p.g.a. bekvämlighetsskäl.95  

 

Victorin betonar vikten av att vara en god lyssnare och att kunna delegera med 

ansvar. Han tycker att det är viktigt att ha ett stort människointresse. LCC-

utbildningen tar upp båda dessa egenskaper som viktiga under ”managing others”. 

Det som motiverar honom är att kunna påverka både arbetssituationen och hela 

företaget. Enligt Hofstede motiveras ledare i feminina kulturer med svagt 

osäkerhetsundvikande (Sverige) av prestation och tillhörighet.96  Victorin påpekar att 

det är svårt att hålla balans mellan privat- och arbetsliv, detta kan relateras till de  

                                                
94 Hofstede 1991, s. 87 
95 Hofstede 1991, s. 50 
96 Hofstede 1991, s. 156 
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skillnader i prioriteringar som finns mellan män i ytterst maskulina kulturer och män i 

feminina kulturer. Vi menar att det kan vara svårare för en man i en feminin kultur att 

känna balans i detta kriterium p.g.a. förändringen av ansvarsfördelningen och 

könsrollerna i hemmet. Victorin tolkar Ericssons ledarskapsfilosofi som ”guidelines”, 

men han tycker inte att det ska följas ”som en religion” som hindrar personliga 

ledaregenskaper. Hofstedes osäkerhetsdimension berättar huruvida människor är 

beroende av lagar och regler. I kulturer som är svagt osäkerhetsundvikande 

(Sverige), fastställs bara regler då det är absolut nödvändigt och man är stolt över att 

kunna lösa problem utan formella regler. Detta kan förklara Victorins tolkning av 

filosofin som guidelines och inte som regler. Victorin framhåller varken positiva eller 

negativa sidor av kulturen, detta kan tyda på att kulturen för honom känns naturlig 

och att det inte finns mycket att anmärka på. Det var meningen att Victorin skulle 

göra en workshop för att kommunicera policydokumentet ”Our Ways of Working” till 

sina medarbetare, men eftersom det var svårt att hålla folk hemma, så höll han 

istället individuella informationsmöten. Detta kan bero på hans inställning att inte ta 

materialet ”så allvarligt”, utan mer som ett stöd. Det viktigaste med ”Our Ways of 

Working” enligt Victorin var att få ut budskapet, att han fokuserar på just handlingen 

av att materialet kom ut, istället för dess innehåll, syftar även det till att han uppfattar 

materialet som guidelines och inte som regler som måste efterföljas. Ericsson 

ledarskapsstrategin påpekar att ”Our Ways of Working” ska efterlevas, det står oklart 

huruvida det skulle påverkas av utförandet via workshop eller personligt 

informationsmöte. Victorin påpekar dock att han implementerar materialet genom att 

leva efter Ericssons värderingar i sitt ledarskap. 

 

7.1.2 Selander  
Selander använder sig av en coachande ledarskapsstil, klar och rak feed-back, 

utvecklingssamtal och tydliga mål, detta finns beskrivet i Ericssons managerroller 

”Innovatören” och ”Kompetensutvecklaren”. Den ”raka feed-back” som Selander 

beskriver, är enligt Hofstedes kulturanalys typisk för individualistiska länder där man 

värdesätter att man säger vad man tycker är ärligt och uppriktigt.97 Selanders  

 

                                                
97 Hofstede 1991, s. 87 
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ledarskapsstil är i linje med Ericssonsstrategier, men hon uttalar inte klart att det är 

situationsbaserat, däremot är det möjligt, då hon lägger mycket tid på kommunikation  

med medarbetare och utvärdering av målen. Selanders ledarskap verkar vid första 

anblick uppgiftsorienterat, men när hon sedan talar om viktiga egenskaper nämner 

hon; god kommunikationsförmåga, att kunna förmedla visioner och mål, 

empatiskförmåga, god självkännedom, att vara trygg i sig själv och ha ett stort 

intresse för människor- alla mer eller mindre relationsorienterade 

ledarskapsegenskaper. Selander påpekar alltså även ett av målen för 

ledarskapstrategierna, att vara trygg i sin roll som ledare. Selander talar om att 

chefen inte behöver ”veta bäst, utan ställa de rätta frågorna och röja hinderbanor”, 

detta kan tänkas vara ett uttryck för liten maktdistans, man ser varandra som 

jämlikar98.  

 

Det som motiverar Selander med managerrollen är att utveckla människor 

professionellt och personligt, som leder till bättre resultat och därmed att enheten når 

sina mål. Selander svarar helt enligt Ericssons LCC-utbildning och främst delarna 

”managing others” och ”managing the business”. Selander nämnde att hon själv 

infört ett mycket strukturerat målnedbrytningssystem och coachingsamtal, detta 

stämmer väl överens med Ericssons managerroll ”Innovatören”. Enligt Hofstede är 

ständigt återkommande utvärdering av personliga prestationer mycket populärt i 

individualistiska kulturer och därför ett standardelement i utbildning av chefer (då 

utbildningarna nästan enbart har utvecklats i individualistiska länder). Att öppet 

diskutera en persons prestationer kan i ett kollektivistiskt samhälle upplevas som en 

oacceptabel ansiktsförlust.99 Selander tycker att en svårighet var att representera sin 

grupp mot företaget och att representera företaget mot gruppen, detta kan vara ett 

uttryck för den jämlikhet som man känner inom organisationer i kulturer med liten 

maktdistans, vi vill likna det vid en dubbel lojalitetskonflikt, som man förmodligen inte 

upplever på samma sätt i en kultur med klara gränser mellan ledare och 

medarbetare. Enligt Hofstede bör man även tänka på att även i individualistiska 

länder kan organisationerna i sig var kollektivistiska, ledarna i dessa länder kan 

upprätta en stark gruppsamhörighet med sina anställda och etablerar samma ”skydd- 

                                                
98 Hofstede 1991, s. 50 
99 Hofstede 1991, s. 85 
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mot-lojalitetsbytesbalans” som i kollektivistiska samhällen100. Till dessa 

organisationen fungerar rekryteringen som i kollektivistiska samhällen, man anställer  

inte en individ utan en ”gruppmedlem”, precis så som Selander uttrycker det; 

”ledarskapsfilosofin är positiv och grundvärderingarna är mycket bra, de speglar de 

anställda inom företaget och det är viktigt att rekrytera människor med dessa 

värderingar”. Selander genomförde en workshop och hon tyckte att materialet var 

bra. Selander arbetar även aktivt med ”Our Ways of Working” under 

utvecklingssamtalen. Selander följer alltså vad Ericssons ledarskapsstrategier 

uppmuntrar till- förståelsen för policydockumentet. Enligt Selander var det viktigt var 

att kommunicera ut vad Ericsson står för, hon tar även upp ”Culture beats strategy 

every time” och ”Qualify every day” som positiva delar av materialet.  

 

Selander nämnde att medarbetarna diskuterade runt ”going the extra mile” och att 

det fanns ett motstånd mot att arbeta övertid. Detta kan man analysera via Hofstedes 

maskulinitet kontra femininet, i feminina länder (Sverige) ”lever man inte för att 

arbeta, man arbetar för att leva”.101 Selander påpekar alltså utförandet av materialet 

”Our Ways of Working”, precis som i Victorins fall kan fokuserandet på just 

handlingen av att materialet kom ut, istället för dess innehåll, detta syfta till att hon 

uppfattar materialet som guidelines och inte som regler som måste efterföljas. I 

kulturer som är svagt osäkerhetsundvikande (Sverige), fastställs bara regler då det är 

absolut nödvändigt och man är stolt över att kunna lösa problem utan formella regler.  

”Qualify every day” handlar om att leverera värde till kunder och aktieägare varje 

dag, Selander talar om att man inte kan leva på ”gamla lagar” och även detta visar 

den innovativa sidan av hennes ledarskap, som enligt Hofstede stämmer överens 

med det svaga osäkerhetsundvikandet i Sverige. Selander talar även om inriktningen 

mot kundens behov och detta stämmer överens med Ericssons managerroll 

”Affärsledaren”. 

 
 

 

 
                                                
100 Hofstede 1991, s. 84 
101 Hofstede 1991, s. 119 
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7.1.3 Anneroth  
Anneroth beskriver sitt ledarskap som individnära och målstyrt. Detta går i linje både 

med situationsanpassat ledarskap och med de olika rollerna för Ericssonmanagern, 

”Innovatören” och ”Kompetensutvecklaren”. Anneroth tycker att målnedbrytning är 

nödvändigt för ett effektivt arbete och för att kunna följa upp och kontrollera. 

Anneroth tycker att det mest intressanta med managerrollen är utvecklingen av 

andra, detta återfinns i LCC-utbildningen inom ”Managing others”. Anneroth tycker att 

viktiga engenskaper hos en manager är; människointresse, att kommunicera tydligt  

och att göra sig förstådd, dessa egenskaper finns nämnda i Ericssons managerroll 

”Relationsbyggaren” och ”Kompetensutvecklaren”. Precis som i Selanders fall tycker 

Anneroth att det svåraste med att vara manager är att hålla en balans mellan att vara 

chef och att vara vän (se Selander för Hofstedes infallsvikel på detta). Anneroth 

tycker att Ericssons ledarskapsfilosofi är bra i och med att man tar ett helhetsgrepp, 

just nu tycker hon dock att den är allt för anonym.  

 

Anneroth tycker att det finns en enhetliggrund för ledarskap inom organisationen och 

att det är bra, men att det kan vara hämmande för nyskapandet och det nödvändiga 

oliktänkandet. Hofstede påpekar att desto mer individualistiskt ett land är, desto 

högre värderar man frihet (mätt emot jämlikhet)102. Även Ericssons 

ledarskapsstrategi framhåller att man ska ta tillvara på kulturell mångfald och 

oliktänkande. Anneroth tycker att Ericssons ledarskapsstrategi är användbar och 

applicerbar i praktiken, eftersom det ger vägledning i början av ett ledarskap och ger 

reinforcement när man kommit en bit på väg. Anneroth använder sig alltså aktivt av 

ledarskapsstrategin som ett hjälpmedel. Hon tycker att man bör ifrågasätta strategin 

för att inte fastna i gamla hjulspår, ifrågasättande kan tänkas vara typiskt för kulturer 

med liten maktdistans (Sverige), eftersom man uppfattar varandra som jämlikar och 

därmed vågar ifrågasätta budskap från ledningen.  

Anneroth tycker inte att man bör anpassa ledarskapsfilosofierna, eftersom det 

Ericsson promoverar situationsanpassat ledarskap och kulturella skillnader syns i det 

individuella behovet. Till viss del stämmer detta, men situationsanpassat ledarskap 

tar ändå inte någon direkt hänsyn till kulturella aspekter. Anneroth genomförde en  

                                                
102 Hofstede 1991, s. 93 
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workshop med sina medarbetare, hon följde därmed Ericssons ledarskapsstrategi. Ur 

policydockumentet framhåller Anneroth de tre grundvärderingarna och att det var bra 

att de kom samlade och i lättillgänglig form. Det viktigaste budskapet var enligt 

Anneroth; ett enat Ericsson. Anneroth tycker att det känns svårt att implementera 

dokumentet eftersom det enligt Anneroth handlar om kultur och tankesätt. Detta kan 

vara ett exempel på hur man i kulturer med liten maktbalans tenderar att hellre 

betrakta material som guidelines än som regler.  

 

7.2 Analys och Resultat England  

7.2.1 Oates  
Oates beskriver sitt ledarskap som mycket linjerat med Ericssons filosofi, som han 

tycker är en positiv grund, även om den är något mjuk och att det är en filosofi där 

”alla ska få allt”. De viktigaste ledarskapsegenskaperna är enligt Oates styrning och 

att ha en framtidsvision och att kunna förmedla detta till medarbetarna, han 

framhåller även team arbete, operationell och att vara en del av den ständigt 

föränderliga miljön. Det är tydligt att Oates tillämpar alla Ericssons managementroller. 

Enligt Hofstede är den engelska kulturen väldigt individualistisk och maskulin, men 

man har liten maktdistans och är svagt osäkerhetsundvikande. Oates påvisar klara 

drag av maskulinitet och individualism, eftersom de negativa delar han framhåller är 

de feminina (mjuk) och det kollektivistiska (alla ska få allt)103. Oates framhåller att han 

arbetar aktivt med målnedbrytning, från toppen ner till individnivå. Detta visar att 

Oates arbetar enligt Ericssons ledarskapstrategi och att han även fokuserar på 

individen, som man bör enligt SLT. Oates tycker att Ericssons kultur är positiv och att 

det är sällsynt att man blir tillsagd, men att det är en ”konsensus kultur” och att detta 

bidrar till en lång beslutsprocess. Hofstedes analys tar upp att i feminina länder löser 

man konflikter genom att kompromissa och förhandla och i maskulina kulturer genom 

att strid, detta kan förklara varför Oates känner sig obekväm med den långa 

beslutsprocessen.104 Hofstede ger exempel på hur man i feminina länder använder 

sammanträden till att fatta beslut och hitta lösningar som passar alla, i maskulina  

 

 
                                                
103 Hofstede 1991, s. 107, 83 
104 Hofstede 1991, s. 118 
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länder så utnyttjas sammanträden till för att kunna hävda sig och prata om resultat, 

besluten fattas av individer på annat håll.105 Oates var delaktig i en workshop 

kommunicerade ”Our Ways of Working” vidare till enhetschefer. Han tyckte att det 

var viktigt att föra ut budskapen i materialet i organisationen. Ur materialet framhåller 

Oates ”ett enat Ericsson” och ”Going the extra mile” som två mycket viktiga punkter. 

Oates följer Ericssons direktiv och strategier och kommunicerar materialet vidare på 

tänkt vis.   
 

7.2.2 Smith  
Smith tycker att de viktigaste ledaregenskaperna är; kommunikation, känna till fakta 

och att vara kundfokuserad och att vara rak och inkännande. Dessa egenskaper går i 

linje med Ericssons managerroller ”Kompetensutvecklaren” och ”Affärsledaren”, samt 

med Ericssons policydokument. Smith lägger fram dess ord på ett ytterst säljande 

ambitiöst och självhävdande vis, något som enligt Hofstede är mycket typiskt för 

maskulina kulturer.106 Smith säger att hans medarbetare vet vart gränsen går, men 

att han också är bra på att ge beröm. Hofstede påpekar att individualistiska 

samhällen uppskattar ärlighet och raka besked och att det i maskulina kulturer är 

mycket viktigt med just erkännande och beröm.107 Hofstede beskriver även de 

företagshjältar som förekommer i maskulina kulturer; chefen är ensam beslutsfattare, 

självhävdande och ”aggressiv”.108 Det som attraherar Smith med chefsrollen är att ha 

ansvar och att hållas ansvarig, utveckla människor och även livsstilen. Smith arbetar 

aktivt med målnedbrytning och han påpekar att det är nödvändigt att gå igenom de 

individuella målen varje vecka för att kunna dela ut målbonusen. Maskulina 

samhällen betonar resultat belönar individer rättvist efter vad var och en presterat.109 

Smith arbetar helt i linje med Ericssons strategi när det gäller målnedbrytning.  

 

Smith ogillar att se svårigheter med att vara ledare och han påpekar att om man inte 

klarar dessa, ska man inte vara chef. Hofstede analys visar att man på arbetsplatser i  

 

                                                
105 Hofstede 1991, s. 121 
106 Hofstede 1991, s. 123 
107 Hofstede 1991, s. 87,121 
108 Hofstede 1991, s. 120 
109 Hofstede 1991, s. 119 
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individualistiska kulturer förväntas uppträda som ekonomiska människor och med 

egenintressen som förväntas sammanfalla med organisationens intressen. Hofstedes  

analys tar också upp hur man i maskulina kulturer ”lever för att arbeta”. Smith 

framhåller att han vill inspirera och utveckla sina medarbetare och detta stämmer 

mycket bra med LCC-utbildningens syfte. Smith tycker precis som Oates att 

Ericssons företagskultur är för mjuk och att man ”ska hugga ner träd som inte bär 

frukt”. Som tidigare nämnt kan en organisation ser som kollektivistisk, i detta fall 

Ericsson som har en rekrytering som sker på detta sätt. Detta kan krocka något med 

en stark individualist eftersom man inom kollektivistiska organisationer inte gärna 

avskedar utan istället anpassar arbetsuppgifterna efter individen.110  

 

Smith framhåller att han trivs mycket bra på företaget, att han har mycket frihet och 

att det finns många bra människor. Smith påpekar dock att han starkt ogilla Ericssons 

”konsensus kultur” och att han själv inte behöver sälja in sina beslut hos alla och att 

det är frustrerande att behöva vänta på besked från HK. Detta stämmer överens med 

att man (som tidigare nämnt) i individualistiska kulturer gärna ser en ensam 

beslutsfattare. Hofstedes analys visade att man i maskulina kulturer är mindre 

toleranta än i feminina kulturer.111 Smith är kritisk mot att man på Ericsson använder 

sig av guidelines och inte har tydliga regler för vad man får och inte får. Eftersom 

Smith är prestationsinriktad (enligt Hofstdede maskulinitets kulturer) och tidigare har 

arbetat för ett ytterst vinstinriktat företag med fasta regler, påverkar det hans syn på 

Ericssons företagskultur. Smith gjorde ingen workshop utan kommunicerade ”Our 

Ways of Working” på ett kvartlsmöte och de anställda fick sedan ställa frågor. Han 

fick ingen större respons och han tycker själv att det viktiga med materialet var att 

någon tänkt igenom det och att det går ut till alla länder. Det finns en viss reservation 

hos Smith när det gäller själva workshopen, som Selander påpekade kan detta ha att 

göra med att det är en mjuk aktivitet som inte gärna genomförs i maskulina kulturer.  
 

 

 

                                                
110 Hofstede 1991, s. 83 
111 Hofstede 1991, s. 125 
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7.2.3 Starnes  
Starnes beskriver sin personliga ledarskapsstil som situationsanpassad och leder 

därmed helt enligt Ericssons ledarskapsstrategi. Starnes tar upp de kriterier som SLT 

tar upp, nämligen att anpassa ledarskapet efter individerna, detta är ständigt 

återkommande rakt igenom hela intervjun och Starnes verkar ha stort fokus på sina 

medarbetare. Starnes tycker om att bilda team och han har ett stort intresse för 

människor, han nämner även att han arbetar aktivt med målnedbrytning. Han 

använder sin av Ericssons managerroll ”Relationsbyggaren” och av Ericssons 

huvudsakliga mål för ledarskap. Starnes tycker att Ericssons ledarskapsfilosofi är 

positiv, men han påpekar, i linje med vad Oates och Smith säger att det finns delar 

som inte uppmuntras; ansvarskänsla, att stå för det man gör, enligt Hofstede tolkas 

detta ur det maskulina perspektivet som att han känner brist på erkännande, 

prestation och i viss mån även utmaning.  

 

Även Starnes ogillar Ericssons ”konsensus kultur” och den långsamma 

beslutsprocessen (se under Oates och Smith). Starnes tycker att ledarskapsfilosofin 

är bra som ett ramverk men att lokala tillämpningar behövs, men dessa får inte 

uppmuntra till någon extrem. Han tycker att Ericsson företagskultur är öppen, 

människoorienterad och att han känner sig fri. Starnes genomförde en workshop runt 

”Our Ways of Working” precis som rekommenderat från HK. Han tycker att de 

viktigaste budskapen från materialet är de tre grundvärderingarna, som funnits med 

Ericsson länge, han tycker att det är viktigt att Ericsson går ut och visar vad man står 

för. Starnes tror att det finns stors skillnader i Europa, han menar att man i vissa 

länder har stor acceptans för denna typ av material, att man snabbt tar det till sig och 

sedan arbetar så. Han menar att man i England har en annan inställning; man är 

något misstänksam och skeptisk och man vill utvärdera innan man godkänner. Detta 

överensstämmer med Hofstedes analys. Både Sverige och England är kulturer med 

liten maktdistans och detta kan tänkas göra dem lika när det gäller acceptans av 

order från HK. Däremot skiljer de två i individ perspektivet, där England är mer 

individualistiskt och eftersom det individualistiska perspektivet är starkare än 

maktdistansperspektivet skiljer sig de två länderna. Individualistiska kulturer föredrar 

självständigt ledarskap och ogillar ofta deltagande ledarskap.  
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Detta kan förklara varför de engelska cheferna valt att inte lägga allt för stor vikt på 

policydokumentet.112 

 

7.3 Analys och Resultat Spanien  

7.3.1 Rodriguez  
Rodriguez är både mål- och relationsinriktad i sitt ledarskap, vilket tyder på att han 

använder sig av SLT och han framhåller att man ska möta varje individ på dennes 

nivå. Rodriguez påpekar även att det är viktigt att inte tappa fokus, detta är något 

man nämner i Ericssons ledarskapskriterier. Rodriguez leder bl.a. enligt Ericssons 

managerroll ”Innovatören”, han vill skapa en miljö av experimenterande och lärande 

och han tycker att det mycket positivt att man inte avskedar medarbetar för att de 

begått sitt första misstag. Rodriguez motiveras av att se färdiga resultat, precis som 

tidigare nämnt under de engelska cheferna är detta någonting som är typiskt för 

kulturer med hög maskulinitet (detta i relation till Sverige som är mycket feminint i 

jämförelse med Spanien, även om Spanien är feminint i jämförelse med England).  

 

Rodriguez tycker att det svåra med att vara manager inom Ericsson är relaterat till 

kommunikation och motivation. Han tycker att kommunikationen tenderar att bli oklar 

p.g.a. den informalitet som skapas av networking. Detta kan man återkoppla till 

Hofstede och maktdistansperspektivet, det kan tyckas ineffektivt att inte ge raka 

direktiv i kulturer med stor maktdistans, underordnade förväntas bli beordrade. När 

det gäller motivationen påpekar Rodriguez att han ogillar hur man använder sig av 

bonussystemet, eftersom man inte delar ut en högsta eller en lägsta bonus, alla 

ligger någonstans i mitten. Detta beskrivs i Hofstedes maktdistansperspektiv, där 

man i kulturer med stor maktdistans förväntar sig ojämlikheter och de anses 

önskvärda. Rodriguez tycker att ledarskapsfilosofin är bra för att den uppmuntrar 

team-arbete och gemensamma mål, men man behöver fokusera mer på ledarens 

vilja att uppfylla målen. Enligt Hofstede skulle detta kunna bero på den maskulina 

delen av den spanska kulturen, hög maskulinitet gör att man strävar efter 

erkännande och prestation. Rodriguez tycker att Ericssons kultur av konsensus gör 

att det är svårt att fatta snabba beslut, men att när de väl fattas får de mycket stöd.  

                                                
112 Holt, Wigginton 2002, s. 591-592 
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Tidigare har vi analysera konsensus ur maskulinitet och individ perspektivet, men det 

kan även influeras av osäkerhetsundvikande, då kulturer med starkt 

osäkerhetsundvikande (Spanien) söker förutsägbara situationer och ogillar tvetydiga 

situationer, personer i dessa kulturer söker struktur i sina företag som gör händelser 

enkla att tolka. I länder med starkt osäkerhetsundvikande är människor 

känsloladdade och det ger dem en känsla av stress och brådska, det råder liten 

acceptans för låg hastighet av arbete.113 Rodriguez påpekar även detta när beskriver 

hur Ericssons kultur skiljer sig mellan länder, att man i Spanien arbetar bäst under 

press. Rodriguez tycker att ledarskapsfilosofin ligger på en högre nivå och att den 

borde vara allmängiltig, men han tror att lokala anpassningar görs automatiskt. Han 

tycker att ledarskapsstrategin är användbar som ett ramverk. Rodriguez säger att 

han ofta får en känsla av att företaget inte riktigt vet hur människor arbetar och han 

skulle vilja att företaget visste hur han arbetade och gav honom något slags 

erkännande av hans arbete. Detta stämmer mycket väl överens med Hofstedes 

analys, i maskulina kulturer är just erkännandet viktigt. Rodriguez deltog i en 

workshop om ”Our Ways of Working” och gjorde även en workshop, han tyckte att 

materialet var bra och att det som finns beskrivet påverkar sättet att arbetet.  Han 

följer alltså Ericssons strategi för att få en bättre förståelse för ”Our Ways of Working” 

och förut materialet i organisationen.  
 

7.3.2 Perez  
Perez försöker praktisera Ericssons ledarskap och leda med exempel, vara 

relationsbyggare, vara team-player och upprätthålla visionen om ett enat Ericsson. 

De viktiga egenskaperna enligt Perez är att vara kompetensutvecklare, kunna 

delegera, vara innovatör, skapa en lärande miljö, anpassa sig till den föränderliga 

miljön och att kommunicera väl. Allt det Perez talar om finns väl beskrivet i Ericssons 

mål med ledarskap, de fyra managementrollerna, LCC-utbildningen och ”Our Ways 

of Working”. Det som motiverar Perez med att arbeta som manager är arbetet i grupp 

och relationer till människor. Detta är enligt Hofstede ett tecken på relationen mellan 

osäkerhetsundvikande, maskulinitet och motivation; enligt detta motiveras man i 

Spanien av trygghet och tillhörighet, medan man i Sverige motiveras av prestation  

                                                
113 Hofstede 1991, s. 148 
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och tillhörighet och i England av uppskattning och prestation.114 Han tycker att 

ledarskapsfilosofin är bra beskriven i det nya policy dokumentet och att den är 

mycket positiv. Perez verkar mycket positiv till företagets budskap. Perez har årliga 

utvecklingssamtal, enligt Ericssons ledarskapsstrategi. Han tycker att företaget har 

gjort ett bra jobb med att ena företaget. Perez höll i en workshop och kommunicerade 

vidare materialet enligt Ericssons strategi. Perez tyckte inte att materialet kändes 

nytt, men att det var mycket bra. De viktigaste budskapen var enligt Perez ”Our 

Guiding Principales”. Hofstedes osäkerhetsundvikande perspektiv berättar att man i 

kulturer med starkt osäkerhetsundvikande har ett starkt behov av regler, som ger 

trygghet och säkerhet.115 Perez påpekar själv att han tycker att han tycker att det är 

fundamentalt att veta vad företaget förväntar sig för att kunna göra ett bra arbete. 

Perez tror att det kan finnas vissa skillnader i arbetssätt mellan Ericsson i olika 

länder, även om grundstommen i företagskulturen är den samma. Perez tar upp 

exemplet att ”Passion to win” inte riktigt känns arbetsrelaterat i Spanien. Hofstede 

menar att i väldigt maskulina länder lever man för att arbeta, Spanien som i relation 

till Sverige i och för sig är maskulint, hamnar ändå på den feminina sidan i jämförelse 

med England. I feminina kulturer ”lever man inte för att arbeta, man arbetar för att 

leva”.116 

 

7.3.3 García  
García beskriver sitt ledarskap som person och affärsorienterat, han fokuserar på 

effektivitet och professionell utveckling av sitt team. Ericsson managernas 

huvuduppgift, går ut på just detta, att utveckla medarbetarna och leda dem mot 

uppsatta mål. García talar även om att anpassa sig till den föränderliga miljön. García 

använder sig av Ericssons alla fyra managerroller. García tycker att Ericssons 

ledarskapsfilosofi är mycket bra eftersom den tar hänsyn till både det humana och 

affärsmässiga. García tycker att det kan vara svårt att applicera filosofin på rätt sätt, 

eftersom han tycker att motiven är klara men själva utförandet finns inte beskrivet. 

Detta finns omnämnt i Hofstedes analys, i kulturer med stor maktdistans förväntar sig 

underordnade att bli beordrade, man kan även dra en parallell till kulturer med starkt  

                                                
114 Hofstede 1991, s. 156 
115 Hofstede 1991, s. 159 
116 Hofstede 1991, s. 119 
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osäkerhetsundvikande där man vill ha regler för arbetsprocessen och ogillar 

tvetydighet.117 García tycker att det är svårt att få tiden att räcka till och att prioritera, 

han tycker även att han måste vara överlägsen medarbetarna för de förväntar sig 

det. Enligt Hofstedes analys visar att man i starkt osäkerhetsundvikande kulturer 

förväntar sig att lärarna eller i detta fall managern är i besittning av alla de rätta 

svaren.118 García uppfattar det som att man just nu försöker implementera en ny 

kultur, den nya kulturen är mer kundorienterad. Att han upplever det som att man just 

nu byter kultur kan bero på att han arbetar på en teknologisk avdelning, där man 

tidigare inte krävt fokus på kunden. García tycker att det finns en bättre struktur nu, 

mycket tack vare ”Our Ways of Working”. Han tycker att Ericssons företagskultur är 

mycket positiv för att den bygger på bra värderingar. Han uppskattar även att man 

lyckats definiera en så abstrakt aspekt som kultur. García deltog i en workshop och 

hade sedan en workshop med sitt team. Han tyckte att workshopen var nödvändig 

eftersom det är en ny kultur man vill implementera. Det viktigaste budskapet var att få  

veta vad Ericsson förväntar sig av sin medarbetar och vad medarbetarna kan 

förvänta sig av Ericsson. Även detta visar att García uppskattar regler och att han 

gärna ta till sig policydokumentet och använder det i sitt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
117 Hofstede 1991, s. 51, 153 
118 Hofstede 1991, s. 159 
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8. Slutsats 
Denna studie har visat en rad intressanta fenomen. Det är tydligt att nationell kultur i 

allra högsta grad påverkar uppfattandet och även kommunicerandet av 

ledarskapsstrategier och policydokument. Intervjuerna visar både likheter och 

skillnader. Alla ledarna vi berättar att de trivs mycket bra i organisationen och i 

många fall talar åren för sig själva, medarbetaren som arbetat kortast tid inom 

organisationen har arbetat för Ericsson i 8 år. Generellt beskrivs Ericsson som ett 

företag med känsla för individer och att man hittar många bra människor inom 

organisationen, detta talar för att man lyckats med sin rekrytering. Alla chefer verkar 

medvetna om vad Ericsson står för, det lyder ingen tvekan om att policymaterialet 

och Ericssons interna ledarutbildningar verkligen influerat medarbetarna. Alla ledare 

svarade att Ericssons ledarskapsfilosofi är logisk och applicerbar. Det är också en 

allmän åsikt att ledarskapsfilosofin är något som bör vara övergripande och inte 

anpassas alltför mycket efter kulturer. Alla sex medarbetare tar i beskrivningen av 

ledarskap och viktiga egenskaper upp punkter som ofta går att hämta rakt ur 

Ericssons policydokument och utbildningar. Detta betyder dock inte att ledarskapet 

ter sig likadant i de tre länderna. Det finns även vissa gemensamma nämnare för 

vilka egenskaper en effektiv ledare bör ha, alla sex chefer svarade att man måste 

vara bra på att kommunicera. I övrigt framhöll svenskar och spanjorer 

människointresse och engelsmän vision, spanjorer framhöll även att man måste vara 

relationsbyggare och svenskar att man ska arbeta med coaching. Detta stämmer väl 

överens med vad man i dessa kulturer värderar högt.  

 

I alla länder påpekar man att det är bra att ha en övergripande vision och tanke 

bakom ledarskapet inom organisationen, men det finns ändå visa svårigheter med att 

praktiskt implementera detta i organisationen. Det finns en allmän positiv attityd mot 

Ericssons grundvärderingar och ledarskapsfilosofi, men utanför Sverige var det 

många som påpekade olika aspekter de saknade. Något som är mycket tydligt är att 

Ericsson är ett svenskt företag med svenska värderingar. Även om viljan att ena 

företaget och bli mer globalt finns, så tar den svenska kulturen över. Den nationella 

kulturen på sätt och vis tar över i alla de tre länderna, men det är tydligt att företaget 
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ändå anpassas främst efter den svenska kulturen eftersom det är en centraltstyrd 

organisation och alla beslut kommer från Sverige. Ericssons brist på mångfald i 

ledningsgruppen förstärker den svenska kulturen i företaget. Det saknas en känsla 

för vad som faller sig avvikande och inte helt naturligt i andra länder. De flesta 

klagomålen runt Ericssons ledarskapsfilosofi var punkter som främst var kulturellt 

betingade, så som konsensus, brist på regler och att bonus och erkännande hamnar 

i skymundan för jämlikhetstänkande. Det finns också en känsla av utanförskap i de 

andra länderna, medan man i Sverige verkar känna sig mer i ett med företaget, så 

finns det en känsla av ”vi Ericsson” och ”dem Ericsson” i de andra länderna. Ledarna 

utanför Sverige uppfattar det också som att man som icke-svensk har liten möjlighet 

till vidare avancemang inom organisationen. Uppfattandet av policydokumentet ”Our 

Ways of Working” skiljer sig också mellan kulturer, medan man i England betraktade 

det nya materialet med viss skepsis, tog man det till sig mycket fort i Spanien och i 

Sverige såg man innehållet som guidelines. I alla de tre länderna såg man det som 

ett påbud att kommunicera ut materialet, vissa följde detta precis som det var tänkt 

och andra prioriterade inte att hålla workshops med medarbetarna. Alla svarade att 

de trodde att materialet skulle behövas anpassas lokalt eller att det automatiskt skulle 

göra det, men ingen chef hade egentligen gjort någon anpassning. Detta talar för 

materialet, Ericsson framställde ett material som kändes relevant och lättförståeligt i 

alla tre kulturer.  

 

När man tittar närmare på Ericssons material, finns det en del att anmärka på. Först 

och främst bör man uppmärksamma att SLT som Ericssons ledarskapsfilosofi inte tar 

någon direkt hänsyn till kulturella faktorer, utan fokuserar enbart på medarbetarnas 

mognadsnivå, den räknar alltså bort viktiga faktorer så som hur medarbetarna 

förväntningar på ledaren eller skild motivation. Ericssons fyra managerroller 

innehåller alla något perspektiv som är kulturellt präglat av svensk mentalitet; 

Affärsledarens uthållighet- något som inte faller sig helt naturligt för en person från en 

starkt osäkerhetsundvikande miljö (eftersom man ofta har en viss nivå av stress), 

Innovatörens acceptans för misstag- ineffektivt enligt starkt individualistiska personer, 

Kompetensutvecklarens personliga utvärderingssamtal- kan leda till förlorande av 

ansikte i kollektivistiska kulturer, Relationsbyggarens skapande av socialanätverk- 
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informell anda leder till ineffektiva direktiv och otydlig kommunikation enligt personer i 

kulturer med stor maktdistans. 

 

Ericsson framhåller att man inom organisationen ska tillgodogöra sig fördelarna av att 

ha stor mångfald, frågan är om man verkligen gör det. Ericsson har lyckats föra ut sin 

företagsanda och sin ledarskapsfilosofi i organisationen och Ericssons företagskultur 

genomsyrar verksamheten i de länder vi besökt. Det finns en vilja att vara global i 

idéer och arbetssätt, men man har inte riktigt kommit dit ännu. Ledarskapsstrategin 

går att använda och det fyller vissa syften, men det är möjligt att man skulle behöva 

närma sig vissa delar från ett annat håll. Även om själva strategin är global, så blir 

ändå utövandet lokalt och mycket påverkat av den svenska majoriteten inom 

organisationen. Vi vill framhålla att även om det finns en del delar man kan 

ifrågasätta, så verkar det som att trivselnivån inom organisationen är mycket hög. 

Ericssons rekrytering verkar fungera mycket bra. Vi tycker att idén är god och att 

gemensamma ledarskapsstrategier uppfyller vissa syften, frågan är om dessa syften 

fungerar mer enande är operationellt.  
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9. Avslutande diskussioner  
9.1 Förslag till fortsatta studier  
Eftersom denna undersökning baseras på en fallstudie och är småskalig, vill vi 

rekommendera andra forskare att se problemet ur ett kvantitativt perspektiv. En 

liknande studie skulle kunna göras men med hjälp av t.ex. enkäter och fler 

intervjuobjekt för att vidare kunna studera det abstrakta begreppet kultur. Det skulle då 

vara möjligt att föra någon slags statistik över kulturellt betingade likheter och 

skillnader, som gör att ledarskapsstrategier har stor eller liten framgång. I denna studie 

har vi endast rört oss inom Europas gränser och även om vi lyckats påvisa många 

skillnader länder emellan, så skulle det vara intressant att se hur t.ex. Ericssons 

strategi fungerar i andra världsdelar. Ursprungligen ville använda oss av 

observationsmetoden för att undersöka kultur, detta är mycket komplicerat men 

intressant. Man brukar säga att ”kultur är som ett isberg, man ser bara toppen av det”, 

observationsmetoden skulle kunna frambringa sådant som inte sägs, men ändå 

existerar. Det skulle även vara intressant att utvärdera olika ledarskapsteorier och 

modeller utifrån en global organisations perspektiv och försöka få fram den mest 

lämpliga. För att kunna genomföra en sådan studie skulle man kunna jämföra flera 

organisationer som använder sig av olika teorier och modeller, för att sedan utvärdera 

vilken strategi som fungerat bäst. Vi skulle även vilja rekommendera en ny infallsvinkel; 

att studera ledarskapet utifrån medarbetarnas perspektiv, för att se om man verkligen 

använder sig av det ledarskap organisationen förespråkar. En kombination av 

intervjuer med ledare och deras medarbetare skulle ge ett mer komplett resultat, något 

som vi gärna skulle göra om det fanns mer tid.  

 

9.2 Kritiskgranskning av uppsatsen  
Intervjuerna är på sätt och vis styrda av ledarna och därför saknas ”den verkliga 

bilden”, det som återges är ledarnas egna åsikter om ledarskapet och huruvida detta 

är sant vet vi inte. I undersökningen exkluderas medarbetarnas perspektiv, vilket gör 

att man inte säkert kan veta vilket ledarskap som existerar inom organisationen. Som 

tidigare nämnt är ”kultur” ett abstrakt och mycket ”stort” begrepp, det kan tänkas att  
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man för att kunna se dess påverkan måste göra en större undersökning. I 

undersökningen använder vi oss av tre språk: svenska, engelska och spanska. 

Anledningen till att genomföra intervjuerna på intervjuobjektens egna språk, är att vi 

inte ville att svaren skulle begränsas efter språket, eftersom man då kan förlora 

viktiga nyanser. Risken med att genomföra undersökningen på olika språk är ”egen 

tolkning vid översättning”. Vi har försökt översätta utan att ändra innehållet, men är 

medvetna om att ord har olika betydelser i olika kulturer och språk t.ex. orden: 

engelska ordet ”pretty”, spanska ordet ”bastante” och svenska ordet ”ganska”, vid 

översättning likställs de varandra, men vid användning kan både det engelska och 

det spanska ordet liknas vid det svenska mycket. 

 

Vi har haft begränsad tillgång till internt material och detta medför vissa svårigheter. 

För att kunna utvärdera ledarskapsstrategier bör man möjligen genomgå 

utbildningarna, för att kunna se om strategierna tillämpas som tänkt. Den allra 

viktigaste aspekten av detta är hur vi alla är påverkade av vår egen kulturella 

identitet, det är lätt att bli hemmablind och att analysen fokuseras på det som för den 

egna personen känns avvikande. Vi har under analysprocessen försökt vara så 

objektiva som möjligt. Vi har försökt sätta oss in i de andra kulturernas tankesätt för 

att analysera det som för dem skulle kunna kännas avvikande och konstigt med den 

svenska kulturen. Det är även viktigt att ha i åtanke att Hofstedes material är väldigt 

lättillgängligt, med det menar vi att det går att hitta belägg för de flesta ”kulturella 

beteenden”, Hofstedes analys precis som andra kulturella analyser inbjuder till 

generaliseringar. 
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10. Bilagor  
10.1 Frågeformulär  
Allmängiltigt uppläst syfte med intervjun:  

Intervjun kommer att utgöra en del av materialet i en fallstudie inom ledarskap. Fokus 

ligger på nationella kulturers inverkan på ledarskap inom globala organisationer. Vi 

har valt att intervjua mellan-managers inom Ericsson i Sverige, England och Spanien. 

 

10.1.1 Frågeformulär Sverige  
Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat på Ericsson? 

• Hur länge har du varit manager? 

• Har du gått igenom någon slags intern ledarskapsutbildning?  

 

Intervju 

1. Hur upplever du Ericssons företagskultur? Vad tycker du är mest utmärkande 

för företagskulturen? 

2. Tror du att företagskulturen inom Ericsson skiljer sig mellan olika länder? Om 

ja, på vilket sätt? 

3. Vad upplever du som mest positivt med Ericssons företagskultur? 

4. Ericsson är ju en mansdominerad arbetsplats (70 % män), på vilket sätt märks 

det tycker du? 

5. Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en manager? 

6. Vad attraherar dig mest med managerrollen? 

7. Vad är svårast med att vara manager?  

8. Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap? 

9. Vad tycker du om ”Ericssons ledarskapsfilosofi” (sättet som Ericsson vill att 

deras managers ska vara och agera)? 

10. Vad är positivt och negativt med ”Ericssons ledarskapsfilosofi”? 

11. Tycker du att ”Ericssons ledarskapsfilosofi” är användbar och applicerbar i 

praktiken? 
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12. Borde ”Ericssons ledarskapsfilosofi” anpassas lokalt (p.g.a. kulturella eller 

nationella aspekter)? 

13. Hur arbetar ni med mål inom din enhet? 

14. Hur tycker kommunikationen med Huvudkontoret fungerar? 

15.  Upplever du att du som manager har stor frihetsgrad eller är du mycket styrd 

av Huvudkontoret? 

16. Vad måste du rapportera till Huvudkontoret? 

17.  Skulle du vilja ha mer stöd av Huvudkontoret i något avseende? (utbildning, 

administrativt, operationellt etc.) 

18.  Känner du till ledningens budskap kring ”Our Ways of Working”? 

19.  Hur fick du information om ”Our Ways of Working”? Har du fått stöd eller 

utbildning runt ”Our Ways of Working”? 

20.  Hur ska du själv kommunicera ”Our Ways of Working” till dina medarbetare? 

21.  Vad är viktigast i budskapet om ”Our Ways of Working”, som du ser det? 

22.  Upplever du ”Our Ways of Working” som logiskt och tillämpbart eller som ett 

påbud från Huvudkontoret? 

23.  Måste du göra någon lokal anpassning av materialet, språkligt eller på annat 

sätt, för att det ska kännas relevant för dina medarbetare? 

24. Hur har du implementerat/Hur har du tänkt implementera ”Our Ways of 

Working” i det dagliga arbetet? 

25.  Kan du välja att inte kommunicera ”Our Ways of Working” till medarbetare? 

26.  Tror du att ”Our Ways of Working” kommer att uppfattas olika i olika kulturer? 

Om ja, på vilket sätt? 

 

10.1.2 Frågeformulär England  
Background 

• How long have you been working for Ericsson? 

• For how long have you worked as a leader? 

• Have you gone through any internal leadership education? 
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Interview 

1. How do you perceive Ericsson´s business culture? What are the most 

important aspects of the Ericsson business culture? 

2. Do you think the culture in Ericsson is different in different countries? 

3. What is most positive about the culture of Ericsson? 

4. As you may know the majority of Ericsson´s staff is male. Is it noticeable in 

any way? 

5. What characteristics are the most important to have as a leader? 

6. What aspect of the leader role attracted you the most? 

7. What is most difficult about being a leader? 

8. How would you describe your leadreship as a manager? 

9. What do you think about the “Ericsson’s leadership philosophy” (the way that 

Ericsson wants their leaders to be and act)? 

10. What are the positive- and negative sides of the “Ericsson leadership 

philosophy”? 

11. Do you think that “Ericsson’s leadership philosophy” is useful and applicable in 

practice? 

12. Should “Ericsson’s leadership philosophy” be adjusted locally (due to cultural 

and national aspects)? 

13. How do you work with goals in your unit?  

14. How do you find that the communication with the head office in Stockholm is 

working? 

15. Have you got a lot of freedom in your position, or do you feel restricted by the 

head office? 

16. What do you have to report to the head office? 

17. Would you like more support from the head office in any way or situation? 

(education, administration, operational support) 

18. Are you familiar with the message of ”Our Ways of Working”? 

19. How did you get the information about ”Our Ways of Working”? Did you get 

any support or education around it?  

20. How will you communicate ”Our Ways of Working” to your staff? 

21. What is the most important message as you see it?
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22. Do you perceive it as logical and applicable, or as a demand from the head 

office? 

23. Did you have to do any local adjustment of the material to make it relevant for 

your staff? 

24. In what way have you implemented/ are you going to implement ”Our Ways of 

Working” in the daily work? 

25. Can you choose not to communicate ”Our Ways of Working”? 

26. Do you think that ”Our Ways of Working” will be perceived different in different 

countries? 

 

10.1.3 Frågeformulär Spanien  
Antecedentes 

• Cuánto tiempo lleva Usd. Trabajando en Ericsson? 

• Y cómo lider, cuanto tiempo lleva? 

• Ha realizado algún curso interno de liderazgo? 

 

Entrevista 

1. Qué le parece a Usd. la cultura empresarial de Ericsson? Qué es lo que más 

se distingue de la cultura empresarial de Ericsson? 

2. Cree Usd. que la cultura empresarial de Ericsson se diferencia entre los 

diferentes paises? De qué manera? 

3. Qué le parese lo más positivo con la cultura de Ericsson? 

4. La mayoría de los empleados de la organisación son hombres (70%), se nota 

de alguna manera? 

5. Cuáles son las características más importantes de un lider? 

6. Qué es lo que le atrae mas de ser lider? 

7. Hay dificultades de ser líder? 

8. Cómo describe Usd su liderazgo como manager? 

9. Qué le parece “la filosofía de liderazgo de Ericsson” (la manera que Ericsson 

quiere que sean y actuyen sus managers)? 

10. Qué es lo positivo y lo negativo de “la filosofía de liderazgo de Ericsson”?
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11. Le parece a Usd que “la filosofía de liderazgo de Ericsson” es útil y aplicable 

en la práctica? 

12. Debería ser ajustado localmente (debido a aspectos culturales o nacionales) 

“la filosofía de liderazgo de Ericsson”? 

13. Cómo se trabaja con metas en su unidad? 

14. Cómo funciona la comunicación con la oficina principal? 

15. Le parece a Usd. que tiene gran libertad de acción como manager o se siente 

muy dirigido por la oficina principal? 

16. Qué es obligatorio comunicar a la oficina pricipal? 

17. Quisiera más ayuda de alguna manera de la oficina principal? 

(educación, administración, operacional) 

18. Conoce Usd. los objetivos de ”Our Ways of Working”? 

19. Cómo le han comunicado ”Our Ways of Working”?  Ha recibido educación y 

apoyo sobre ”Our Ways of Working”? 

20. Cómo va a comunicar ”Our Ways of Working”  a sus empleados? 

21. Qué le parece lo mas significante de ”Our Ways of Working”? 

22. Le parece que los objetivos de ”Our Ways of Working”  son lógicos y posibles 

de aplicar o se toma como obligatorio? 

23. Es necesario hacer algun cambio local del material para que sea relevante 

para sus empleados? 

24. Cómo ha Usd implementado / va Usd a implementar ”Our Ways of Working” 

en el trabajo diario? 

25. Puede eligir no comunicar ”Our Ways of Working” a sus empleados? 

26. Cree Usd. que se entiende ”Our Ways of Working” diferente en diferentes 

culturas? De qué manera? 
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