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Förord 
I följande studie har vi fördjupat oss i ett småländskt företag och intervjuat samt observerat 

företagets VD, med flera. Vi vill därmed först och främst rikta ett stort tack till företaget 

Grimslöv Skogstjänst AB och Karl-Johan Modig, Christian Banérsson, Agnieszka Kus och 

framförallt företagets grundare Mikael Samuelsson som tog emot oss med öppna armar och 

gjorde vår studie möjlig. 

 

Vidare vill vi utbringa ett tack till universitetslektor Magnus Forslund som satte idén om 

småländskt ledarskap i våra huvuden och således fick oss att välja den inriktning studien fick. 

 

Vi vill tacka Maria Eliasson och Stefan Eliasson som tagit sig tiden att läsa igenom 

ofullständiga och färdigskrivna delar av uppsatsen och gett oss vägledande ord och åsikter 

som två utomstående läsare, för att vi ska kunna förmedla studiens syfte på bästa och mest 

välskrivna sätt. 

 

Under uppsatsskrivandet har vi deltagit i fyra seminarier och en slutexamination. Vi vill tacka 

Viktorija Kalonaityte och våra opponenter Hannes Fridolfsson, Anna Gottfridsson, Amanda 

Holst, Amelie Hansson och Cornelia Svangård som under seminarierna bidragit med 

konstruktiv kritik och kommentarer samt svarat på frågor som har utvecklat uppsatsen. 

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till vår handledare Annika Schilling som genom hela processen 

ställt upp och svarat på frågor, gett många bra råd och idéer till uppsatsen samt gett oss 

återkoppling när vi behövt det. Hon har även gett oss klarhet när vi befunnit oss i ledarskapets 

och entreprenörskapets kulturella dimma. Tack vare samtliga medverkande har vi lyckats 

driva denna studie framåt och skapat en uppsats vi är stolta över. 

 

Tack! 

_______________________________ 

 

Michelle Karlsson & Johanna Rydberg  

Maj 2017 
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Sammanfattning 
 

Författare: Michelle Karlsson and Johanna Rydberg  

 
Handledare: Annika Schilling 
 
Examinator: Stefan Lagrosen 
 
Titel: Envishet, ekonomiskt, klurigt, jordnära, arbetsam och…? - Diskursanalys angående 

regionala skillnader 

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att få ett exempel på hur diskurser angående ledarskap och 

entreprenörskap kan komma till uttryck i vardagen i ett småländskt företag. 

 
Metodik: Vi har använt oss av ett abduktivt tillvägagångssätt och en kvalitativ 

forskningsmetod. Vi har i fyra dagar skuggat Grimslövs Skogstjänst AB:s VD Michael 

Samuelsson och utfört kvalitativa och ostrukturerade intervjuer med honom dessa dagar. 

 
Slutsats: Exemplet vi fått fram i slutsatsen av studien visade att diskurser angående ledarskap 

och entreprenörskap kan komma till uttryck på flera olika sätt. Utifrån Samuelssons yttranden 

och handlingar i vardagen observerade vi hans sätt att leda, vilket var att (1) alla människor 

ska få vara med och känna sig delaktiga och viktiga, (2) ta tillvara på de resurser och 

möjligheter som finns, (3) känslor och tankar i fokus, (4) viktigt med en positiv och hjälpande 

atmosfär, (5) balans mellan företaget och människor, (6) till viss del en klassisk 

egenföretagare med fokus på lönsamhet och intresse, (7) försöker vänja sig själv och de 

anställda vid delegering samtidigt som företaget ska hålla sin kvalité och (8) kommunicerar 

sina idéer och tankar samt använder sig av känslor i sitt kommunicerande. Med dessa 

formulerade diskurser kring ledarskap och entreprenörskap tar vi slutsatsen att vår bild av det 

smålänska ledarskapet är en kombination av ledarskap och entreprenörskap, när det utövas 

inom en organisation, som utvecklar och bidrar till samhället. 

 

 

Nyckelord 
Entreprenörskap, ledarskap, diskurser, föreställningar, Småland, regionala skillnader 
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Abstract 
 

Authors: Michelle Karlsson and Johanna Rydberg  

 
Advisor: Annika Schilling 

 
Examiner: Stefan Lagrosen 

 
Title: Stubbornness, economically, tricky, down to earth, industrious and…? - Discourse 

analysis on representations of regional differences 

 
Purpose: The purpose with our study is to make an example of how discourses about 

leadership and entrepreneurship can be expressed in the everyday life of a company in the 

Swedish landscape Småland. 

 
Method: We have used an abductive and a qualitative research approach. In four days we 

shadowed the CEO Mr. Samuelsson from Grimslöv Skogstjänst AB. During those days we 

conducted qualitative and unstructured interviews with the CEO. 

 
Conclusion: According to the example in this study it shows that discouses about leadership 

and entrepreneurship can be expressed in many various ways. Based on Samuelsson’s 

opinions and actions in the everyday worklife we observed his way of leadership was that (1) 

all people should be and feel involved, (2) take advantage of the available resources and 

opportunities, (3) feelings and thoughts in focus, (4) important to have a positive and helping 

atmosphere, (5) a balance between the company and the employees, (6) partially be a classic 

self-employed person with focus on profitability and  interest, (7) try to get used to delegation 

while maintaining the company’s quality and (8) communicate the ideas and thoughts as well 

as make use of emotions. With these discourses about leadership and entrepreneurship our 

conclusion is that out view of the småländska ledarskapet is a combination of leadership and 

entrepreneurship, exerted in an organization, that contributes to development to society. 
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1. Inledning 
 

Inledningsvis kommer en bakgrundsinformation och problemdiskussion till vår idé och det 

valda ämnet att presenteras. Vi inleder med en kort beskrivning om organisationer som 

mynnar ut i begreppen ledarskap och entreprenörskap. Då det finns många olika definitioner 

om begreppen, framförallt inom ledarskap, har vi bara valt ut några generella definitioner. I 

problemdiskussionen tas tidigare forskning som gjorts upp och även hur vår studie kommer 

skilja sig från denna forskning. Avslutningsvis gör vi en sammanvävning av dessa som sedan 

leder oss in till en presentation av uppsatsens syfte samt en forskningsfråga vi är intresserade 

att får svar på. 

1.1 Problembakgrund 

 

En organisation kan beskrivas som ett socialt system uppbyggt för att genomföra och klara 

mål och bestämmelser. I företagen finns människor, kapital och material för att skapa en 

transformationsprocess som resulterar i varor och/eller tjänster. De kan därför vara 

värdeskapande system som påverkar många olika faktorer, exempelvis samhällen och den 

enskilda individen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Bolman och Deal (2013) förklarar att 

organisationer ibland kan vara svåra att förstå sig på eftersom alla organisationer innefattar 

olika förutsättningar och består av olika grader av komplexitet. Viktigt att komma ihåg är att 

organisationer finns till för människan och det är en ömsesidig relation mellan dem båda. 

Människorna och olika enheter i organisationerna har tagit sig an och tilldelats olika poster 

och roller. Hur väl organisationen med dess människor och enheter fungerar påverkar i sin tur 

dess slutgiltiga prestation. Vad posterna och rollerna i organisationen är och innebär beror på 

hur organisationen är uppbyggd och vad som produceras. Det kan vara både placerade tjänster 

och åtagande; exempelvis kan en person bli tilldelad en ledarpost, men personen kan också 

starta ett företag med ett fåtal anställda och således åta sig posten som ledare. Vissa av de 

människor som arbetar i en organisation av något slag kan därför kallas ledare och/eller 

entreprenör. Dessa två sistnämnda begrepp är intressanta på grund av att de representerar 

viktiga roller i ett företag. Det finns en stor variation av de former som dessa begrepp kan 

innefatta. De syns oftast mest utåt eftersom det är roller som kan driva, leda och representera 
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organisationen. Begreppen är därmed grunden och av allra största vikt vid vissa frågor 

(Bolman & Deal, 2013). 

 

Vad ledare och entreprenörer är finns det många definitioner på. Ekstedt och Wolvén (2003) 

skriver att entreprenörskap kan beskrivas på fyra olika sätt: som person, funktion, beteende 

och som process. När det kommer till person ger författarna ett exempel som beskriver en 

entreprenör som en person med speciella talanger. Entreprenörskap som funktion förklarar 

enligt Ekstedt och Wolvén (2003, s. 52) “Entrepreneurship is the making of entirely new 

worlds”. Man kan säga att det är entreprenörsfunktionen som skapar organisationen. 

Beteendedefinitionen handlar om att entreprenörer beter sig på ett särskilt sätt och fokuserar 

ofta mer på möjligheter än de gör resurser. Vad gäller processdefinitionen uttrycker 

författarna hur entreprenörskap kan ses som skapandet och etableringen av företaget, vilket är 

en process. Andra författare som definierar begreppet entreprenörskap är Blundel och Lockett 

(2011). De beskriver en entreprenör som en person som söker efter vägar att skapa ekonomisk 

aktivitet genom att identifiera och utforska nya marknader och produkter. Blundel och Lockett 

skriver att vi ofta bär med oss en bild av människor som startat upp företag. Denna 

personifierade bild är oftast av episka mått. Trots detta skiljer sig begreppsdefinitionen 

beroende på människors olika bakgrund, ålder och härkomst. Författarna förklarar också att 

ordet entreprenör i Nordamerika är associerat med de personer som äger ett företag. Det finns 

dem som avvisar ordet, medan andra hänvisar det till en liten grupp av väldigt framgångsrika 

personer. Bruzelius och Skärvad (2004) beskriver ledarskap som en påverkansprocess där 

syftet är att få andra människor att agera för att uppnå mål. Ytterligare ett sätt att beskriva 

ordet ledarskap är: “förmågan att få medarbetarna att med beslutsamhet och engagemang 

sträva mot samma mål” (ledarskap.eu, 2017). Det har forskats kring om en person är född 

ledare eller om ledare är någonting som kan skapas. Traditionellt har det funnits mystik kring 

begreppet ledarskap. Vissa personer blev helt enkelt utvalda att leda; man var född en ledare. 

Förr handlade det om att om du var född av en förälder som var ledare, var det stor 

sannolikhet att man gick i sin faders fotspår. För att få ett effektivt ledarskap i företaget 

handlar processen om att finna den person som var född ledare och sålunda anställa honom 

(för traditionellt var ledaren en man) före konkurrenterna (Shane, 2010). Idag å andra sidan 

har man kommit underfund med en djupare förståelse för ledarskap. På grund av utbildning 

och social och psykologisk utveckling har många myter och påståenden om begreppet 
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ledarskap försvunnit. Dagens tankar kring begreppet är att individens värderade potential och 

träning har stor betydelse för utvecklingen av inspirerande ledarskap (Bartone et al., 2007). 

 

Ledarskap och entreprenörskap finns även beskrivna i olika teorier. Det finns klassiska 

ledarskapsstilar som auktoritärt och demokratiskt ledarskap. Även modernare stilar har fått ta 

plats, såsom situationsanpassat, person- och uppgiftsorienterat ledarskap (Hersey et al., 2013). 

När det kommer till entreprenörskap handlar många teorier om individers handlingar och 

bakgrund. Exempel på entreprenörskapsteorier är den rationella individens beslutsfattande 

och beslutsprocesser. Vad ledarskap och till viss del entreprenörskap samt deras agerande och 

egenskaper innefattar finns det många teorier om. Vi anser att detta är föreställningar av de 

två begreppen. Båda begreppen är viktiga i vår uppsats då vi tycker de båda ämnena 

omfamnar varandra på ett bra sätt, vi vill därför inte utesluta varken det ena eller det andra. 

Ledarskap och entreprenörskap är ett fenomen som baseras på människors skapande av dess 

betydelse och för att få med de olika uppfattningar som finns om fenomenet vill vi bredda de 

föreställningar vi använder. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Hudea (2014) skriver att hela världen påverkas av globaliseringen och därför är interkulturellt 

ledarskap något som cirkulerar i ledarskapsfrågor. Detta innebär att interkulturellt ledarskap 

är mer komplext än vad världen först trott och det finns flera perspektiv att utgå från. Ett 

perspektiv som diskuteras är att interkulturellt ledarskap är en metod som ledare använder i 

sin organisation och i de olika aktiviteter som utförs. Metoden syftar till att skapa en bra och 

lugn miljö för alla anställda samt de externa parterna. Ledaren och organisationen behöver 

därmed förstå och acceptera andra människor, deras beteende och bakgrund. De behöver 

också vara flexibla och öppna i sitt tänkande och agerande. Ett andra perspektiv av 

ledarskapet är att det visar skillnader i ledarskap mellan olika platser i världen, främst 

kontinenter och länder emellan. Hudea påpekar att det inte handlar om vilket ledarskap som är 

bäst, utan mer om en förståelse för att olika platser i världen och dess historia och samhälle 

ser olika ut. Hudeas studie är viktig för vårt arbete av den anledningen att hon med som ett 

resultat av det sistnämnda perspektivet öppnar upp frågan angående om ledarskap skiljer sig 

mellan regioner. Vi kommer således inte lägga vikt vid just interkulturellt ledarskap eller 
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återkoppla till begreppet, utan denna artikel är en bakgrund för att påvisa att det finns 

skillnader i ledarskap. Nedan följer en artikel som tar upp det svenska ledarskapet i 

jämförelse. 

 

Backström et al. (2008) forskar alla tre konceptet ledarskap på olika sätt och menar på att det 

ändras hela tiden och att det idag finns nydanande ledarskap som kommer från samhällsandan 

och specifika kontext i företag. Författarna har använt sig av internationella vetenskapliga 

tidskrifter när de letat efter artiklar som behandlar “typiskt svenska” särdrag i ledarskap samt 

artiklar som behandlar ledarskap i Sverige. Backström et al. menar på att det svenska sättet att 

leda kan innebära en konkurrensfördel. Detta dels för att författarna till studien har anledning 

att tro att ledarskapstraditionen är extrem jämfört med många andra länders 

ledarskapstraditioner; att svensk ledarskapstradition är på gränsen till det okända ledarskapet 

och således modernt och framgångsrikt. Kortfattat beskriver Backström et al. en idealbild av 

det svenska ledarskapet som sådant att ledaren själv är integrerad i sin organisation där fokus 

ligger på verksamheten. Ledaren är saklig och söker praktiska lösningar, samt har en 

anpassningsvilja och stödjer kreativitet. Relationen mellan ledare och medarbetare präglas 

bland annat av öppenhet, ömsesidig respekt och tillit. Författarna avslutar med att lyfta fram 

vikten med kunskap inom de olika kulturella förutsättningarna i ett samhälle och arbetsliv; att 

kunna balansera svenska kvaliteter, internationella kunskaper och erfarenheter som finns. 

Hofstede et al. (2011) har studerat detta närmare genom att göra en undersökning inom 

företaget IBM. Undersökningen gick ut på att identifiera kulturella skillnader och till sin hjälp 

hade han anställda från 70 olika länder. Denna undersökning ledde till framtagandet av fyra 

kulturella dimensioner: maktdistans (power distance), individualism (indiviualism), 

maskulinitet (masculinity) och osäkerhetsundvikande (uncertainty avoidance). Resultatet av 

undersökningen påvisar att det finns skillnader i kulturen mellan olika länder och framförallt i 

de presenterade dimensionerna. Utifrån dessa dimensioner har det tillkommit fler studier som 

skapats ytterligare dimensioner som påvisar skillnader mellan länder. Dessa två studier visar 

oss att det finns föreställningar om nationella skillnader i ledarskap. De är således bara några 

av alla de föreställningar som finns om ledarskapsstilar. Vad författarna inte tar upp och vad 

vi anser saknas i forskningsväg är att frågan inte appliceras ur ett regionalt perspektiv. Precis 

som Backström et al. skriver tror vi att en medvetenhet för kulturella förutsättningar behövs 

för att företagen ska hålla sig konkurrenskraftiga, men också för att människor i en 
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organisation ska kunna ha förståelse för varandra. Hudea (2014) har öppnat upp för frågan 

angående skillnader i ledarskap och vi utökar detta med att ta fram ett konkret exempel på hur 

det faktiskt kan se ut i en specifik region. 

 

Sverige har idag en ekonomi som utvecklas, skapar konkurrenskraft internationellt och är 

därmed även en del av globaliseringen i världen. Tillväxten i Sverige är jämförelsevis högre 

än vad den är i andra EU-länder och tillväxten består av det som sker i de olika regionerna 

och även lokalt. Sverige tjänar därmed på att ha starka områden i hela landet. 

Lissabonstrategin1 som syftade till att skapa tillväxt och med en väl etablerad sysselsättning 

når Sverige många av dess mål. På senare tid har det visat sig att skillnader mellan regioner 

blir större och större, vilket betyder att alla regionerna måste få möjlighet att växa. 

Utvecklingsarbetet både regionalt och lokalt är viktigt och män, kvinnor och företag måste ta 

tillvara på och få de möjligheter som ges i området. För att kunna bli framgångsrika och 

utnyttja de chanser som finns krävs det att politiken angående tillväxt överensstämmer med de 

förutsättningar som finns i området (Näringslivsdepartementet, 2014). Ekonomisk tillväxt är 

något som bland annat kommer från att det genereras jobb, något som entreprenörskap bidrar 

med, vilket medför att entreprenörskap indirekt påverkas av bland annat faktorer som är 

baserade på regioner (Nielsen et al., 2012). En slutsats av detta blir därmed att människor och 

företag får olika möjligheter och chanser beroende på var de befinner sig. Ovan har vi skrivit 

om olika föreställningar om ledarskap och entreprenörskap, samt Hudeas och 

näringslivsdepartementets föreställning om att det kan finnas skillnader mellan regioner, 

vilket ger vår studie resonemang att baseras på. Härnäst följer ett avsnitt som avgränsar just 

ledarskap till en specifik region. 

 

I sin bok driver Forslund et al. (2016) en tes om att den småländska kulturen påverkar 

förutsättningarna för utveckling av ledarskap. Kulturen har vuxit fram från det historiska 

Sverige och just föreställningar om regionala karaktärsdrag har urgammal härstamning. 

Författarna berättar om upprorsledaren Nils Dacke som i modern tid har gått från att vara en 

ondsint förrädare till att bli en småländsk frihetshjälte. På grund av Dackes uppror mot 

statsmakt bildades det grupper på landsbygden där kunskap blev kommunicerat och delat 

bland präster, bruks- och herrgårdsägare. De olika grupperna använde sig av olika ledarstilar 
                                                
1 Tillväxtstrategi som skapades av europeiska rådet i Lissabon och användes under en tioårsperiod från mars år 
2000 (ESF, 2017). 
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under dessa möten, men de är framväxta från samma kultur; vilket är en kultur som ligger 

långt från storstäder och med små klasskillnader (Forslund et al., 2016; Larsson et al, 2006). 

Forslund et al. genomförde 2015 en workshop i Växjö, där runt 60 olika företagare (ledare, 

forskare, offentliga företrädare, entreprenörer samt personer som arbetar med att stödja 

företag) från Småland samlades för att diskutera kännetecken på småländskt ledarskap. 

Diskussionerna resulterade i fem framträdande grupper av ord utifrån de olika synonymer 

som kom på tal när företagarna beskrev vad som karaktäriserade småländskt ledarskap. Envis, 

långsiktig och strävsam kategoriseras alla under envishet. Ord som sparsamhet, 

kostnadseffektiv och småskalighet hamnade under begreppet ekonomiskt. Huvudgruppen 

klurigt kom från synonymer som uppfinningsrikedom, påhittig och nyfiken. Två andra ord 

som beskriver småländskt ledarskap var jordnära och arbetsam med ord som prestigelös, 

arbetsvilja, engagerad och drivande. Sättet som småländskt ledarskap blir beskrivet på är 

mestadels positivt och orden som ledarskapet beskrivs med är ofta återkommande även i 

föreställningen om det i tal och text. Slutsatsen av workshopen, menar Forslund et al. är att 

det verkar som att det finns en enighet mellan deltagarna i workshopen angående de 

karakteristiska dragen för det småländska ledarskapet (Forslund et al., 2016). 

 

Stycket ovan visar en föreställning av det småländska ledarskapet, därmed bidrar den till en 

av alla föreställningar som finns om just ledarskap. Det finns mycket forskning om skillnader 

mellan länder när det handlar om entreprenörskap och ledarskap, men det är få som diskuterar 

regionala skillnader. Vad vi syftar till att göra i vår studie är att få ett exempel på hur 

diskurser2 angående ledarskap och entreprenörskap kan komma till uttryck. Detta innebär att 

vi avgränsar ledarskap och entreprenörskap till en specifik region. Därmed ger ovanstående 

studier i samklang med begreppen diskurser och föreställningar vår studie en grund att stå på. 

När föreställningar om dessa begrepp diskuteras tycker vi det fattas ett konkret exempel på 

hur det kommer till uttryck i praktiken. Vi vill alltså ta oss an dessa föreställningar på regional 

nivå, inte med syfte av att jämföra olika regioner utan för att ge ett exempel på hur det kan se 

ut på en specifik plats. För att kunna ge ett exempel på en särskild plats innebär det att vi 

automatiskt pekar mot en teori som tror att ledarskap och entreprenörskap skiljer sig mellan 

regioner, därmed är kunskap och perspektiv som lutar mot detta faktum något som fått ta stor 

plats i denna uppsats. Det är därför vi valt att använda diskurser som ett centralt begrepp i vår 

                                                
2 Diskurser diskuteras mer ingående på sida 22-24 
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studie, då det har skapats diskurser angående ledarskap och entreprenörskap för att framställa 

dem på olika sätt. Vissa av diskurserna har delat upp de två begreppen i något som kan skilja 

sig på grund av olika faktorer och det är utifrån dessa framställningar vi utvecklat vår studie; 

såsom småländskt ledarskap. Vårt teoretiska bidrag är således att ge ett exempel på hur 

diskurser angående ledarskap och entreprenörskap kan komma till uttryck i ett företag i 

Småland och därmed även bidra till kommande forskning angående föreställningar på 

regional nivå. Vi ger även ett exempel på vad en företagsledare faktiskt gör och hur ett 

småländskt företag kan fungera, vilket är vårt empiriska bidrag. 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att få ett exempel på hur diskurser angående ledarskap och 

entreprenörskap kan komma till uttryck i vardagen i ett småländskt företag. 

1.4 Frågeställning 

 

Hur kan ledarskapet och entreprenörskapet i ett småländskt företag komma till uttryck genom 

diskurser? 

1.5 Disposition 

1.5.1 Metodskiss 

I metoden presenterar vi vårt vetenskapliga förhållningssätt samt hur vi gått tillväga med 

insamling av empiri och användning av olika data. Vi går här även igenom våra etiska 

perspektiv och vetenskapliga kvalité. Vi har valt att använda diskursanalys som en grund till 

vår studie och i metoden beskriver vi mer vad detta innebär. 

1.5.2 Föreställningar om ledarskap & entreprenörskap 

I detta kapitel beskriver vi våra teorier. De ledarskapsteorier vi använt är: transaktionellt och 

transformativt ledarskap, delat ledarskap, situationsanpassat ledarskap, autentiskt ledarskap 

och tjänande ledarskap. Vi har även samlat olika entreprenörskapsdefinitioner i avsnittet 



Ekonomihögskolan | Civilekonomprogramet | Management | Magisteruppsats 30 hp 
 
 
	

	 8 

entreprenörskap i teori och praktik samt vävt in vad som sägs om den klassiska företagaren, 

det lilla företaget och beslutsfattaren. 

1.5.3 Företagande i Småland 

Detta kapitel är en bakgrund till empirin. Här tar vi upp olika föreställningar som behandlar 

begreppen ledarskap och entreprenörskap i Småland. Detta för att visa att det råder en 

diskussion som avgränsar ledarskap till ett visst område. 

1.5.4 Grimslöv Skogstjänst AB 

Kapitel fem är vårt empirikapitel som inleder med en introduktion av företaget vi varit i, i fyra 

dagar. Därefter presenteras dagarna i detalj. Vi avslutar empirikapitlet med en 

sammanställning av uttalanden, händelser och iakttagelser. 

1.5.5 Analys 

Inledningsvis presenteras en begreppssammanställning som visar vår tankegång kring 

kopplingar och associationer vi gjort. Därefter kommer vår analys som bygger på empirin och 

de diskurser som finns om ledarskap och entreprenörskap. 

1.5.6 Diskussion & Slutsats 

I detta avsnitt har vi återkopplat till föreställningar om småländskt ledarskap. Vi ger även vår 

bild om det småländska ledarskapet genom att koppla ihop våra framtagna diskurser. Vi 

avslutar med vår slutsats där vi redogör för vårt exempel. 

1.5.7 Våt bidrag till framtida forskning 

I vår studie har vi gett ett exempel på de diskurser som vi uppfattar finns i vårt specifika 

småländska företaget. Vi avslutar uppsatsen med förslag på vad vår studie kan bidra med i 

framtiden. 
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2. Metodik  
 

Nedan har redogjort för vårt tillvägagångssätt och argumenterat för alla våra val angående 

vetenskapligt förhållningssätt, forskningsstrategi, undersökningssätt samt empiriska urval. 

Därefter ger vi en beskrivning av studiens etiska krav, kvalitetsmått, empiriska bidrag och 

diskursanalys. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Bryman och Bell (2013) förklarar epistemologi som den godtagbara kunskapen inom ett 

ämnesområde. Man talar oftast om två forskningsideal, ett naturvetenskapligt ideal och ett 

socialvetenskapligt ideal, nämligen positivism och hermeneutik. Positivismen är det 

ursprungliga idealet att se på saker och bygger på grundläggande matematiska lagar och logik 

för att formulera fysiska fenomen. Positivismen förlitar sig på siffror och analyseras i termer 

av orsak och verkan (Andersson, 2014). Det socialvetenskapliga idealet hermeneutik är 

istället en förståelseinriktad filosofi som visar på tolkningar även i det som är direkt givet. 

Med hermeneutiken synliggörs jämkningen mellan det kända och det okända, mellan 

individuell och kollektiv förståelse mellan subjektivitet och objektivitet. Hur någonting 

beskrivs och förståelsen av detta grundar sig i vår egen förståelse och våra fördomar. Genom 

möten med andra människor i vardagen kommer den egna förståelsen att konfronteras med de 

andras förståelse av samma sak (Segolsson, 2011). Hermeneutik är svårt att greppa då 

tolkning är ett mångskiftande begrepp. Ett liknande begrepp inom genren 

tolkningsperspektivet är konstruktionism. 

 

Vi vill få en djupare förståelse av hur diskurser angående ledarskap och entreprenörskap kan 

komma till uttryck i ett småländskt företag och för att uppnå denna kunskap väljer vi att tillgå 

ett tillvägagångssätt som ger oss den möjligheten. Vi vill alltså åt människan i praktiken och 

höra om människors berättelser, med anledning av de olika föreställningar som finns. 

Föreställningarna visar oss att ledarskap och entreprenörskap beror på olika faktorer och 

perspektiv, det är således viktigt att vi förstår människors olika uppfattning och bakgrund för 

att kunna studera ämnet. I vår empiri och analys har vi tagit hänsyn till människans plats och 
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följaktligen anser vi att ett objekt, föremål eller fenomen som vi uppfattat det är helt beroende 

av människors medvetande. Vi kan inte frigöra oss från dem då diskurser är baserade på 

människors olika uppfattningar och betydelser, vilket innebär att vår uppsats utgår från en 

ansats som kan hantera den uppfattningen. Denna typ av uppfattning vi representerar faller 

därmed in i den icke-dualistiska ontologin. Vår studie är präglad av den ontologiska 

ståndpunkten och tolkande ansatsen konstruktionism. 

2.1.1 Kvalitativ metod 

Det finns två strategier att välja att utföra en studie på: kvalitativ forskning eller kvantitativ 

forskning. Kvantitativ forskning koncentrerar sig på insamling av data och använder olika 

metoder för att tyda siffror till ett resultat. Forskare som använder kvantitativ metod har ett 

deduktivt synsätt och naturvetenskapen tillämpas i deras perspektiv. Detta gör att miljöerna de 

studerar är planerade, generaliserande och teoriprövande. Resultatet grundar sig även på vad 

forskarens uppfattning är och vad statistiken säger. Kvalitativ metod samlar istället in teorier 

och är induktiva i sin strategi (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ metod syftar till att förstå 

deltagarnas uppfattning och studerar därför naturliga miljöer. Istället för siffror läggs vikten 

vid ord och forskaren söker efter mening och förståelse (Holme & Solvang, 1997). Patel och 

Davidsson (2003) instämmer med att vidare förklara att om forskarna vill få fram människors 

tankar är en kvalitativ metod att föredra. Från början tänkte vi göra en kvantitativ studie och 

jämföra två olika län genom att skicka ut enkäter till företag. Men då många ledarskaps- och 

entreprenörskapsteorier handlar mycket om individen blev det svårt att göra en enkät som 

kunde fånga upp deltagarnas bakgrund på ett rättvist sätt. För att kunna besvara våra 

forskningsfrågor och således uppfylla vårt syfte behövs deltagarnas egna upplevelser och 

erfarenheter och därför anser vi en kvalitativ metod den mest givande för vår studie. Liksom 

Bang (1999) förklarar så är kvalitativ metod det mest fördelaktiga det när kultur studeras då 

det är svårt att studera kultur som något mätbart. Vi har i studien fördjupat oss i ett specifikt 

företags ledarskap och entreprenörskap i praktiken och för att få förståelse för dessa begrepp 

har vårt fokus legat på vad intervjudelatagarna säger, hur de uttrycker sig och hur de sedan 

agerar på sin arbetsplats en vanlig dag. Detta hade varit svårt att mäta på ett rättvist sätt med 

en kvantitativ metod och därför har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. 

Användandet av kvalitativ metod har gett vår studie ett djup och rikt material som är viktigt 

för att uttrycken av diskurser ska få plats; vilket behövs för att kunna analysera dem utifrån 

både ett större sammanhang men också i detalj. 
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2.3 Abduktivt arbetssätt 

 

Deduktiv teori är den vanligaste uppfattningen som finns angående relationen mellan teori 

och det som är verkligt. Deduktion handlar om att börja med teorier och information och 

sedan testa det mot studiens resultat, exempelvis genom intervjuer eller enkäter. Ett annat 

arbetssätt är induktion där ovanstående resonemang vänds åt motsatt håll. Induktion handlar 

således om att börja med ett resultat och sedan applicera teorier på informationen (Bryman & 

Bell, 2013). Andersen (1998) förklarar deduktion som bevisföringens väg och induktion som 

upptäckarens väg. Vi anser att ett abduktivt tillvägagångssätt är bäst lämpad vår studie då vi 

har för avsikt att låta det empiriska materialet ligga till grund för vår analys och dessförinnan 

styra perspektiv och djuphet. Alvesson och Sköldberg beskriver att materialet ändras under 

studien då djupare intervjuer och observationer nås, vilket även ändrar teorier och perspektiv. 

Vi har valt att nära studera ett företag och några av de individer som jobbar där för att kunna 

använda återkoppla till de föreställningar och teorier som finns om ledarskap och 

entreprenörskap. Detta är vad Alvesson och Sköldberg (2008) använder sig av när de 

beskriver det abduktiva arbetssättet. Vid abduktion används ett hypotetiskt mönster för att 

kunna tolka studien, vilket också tyder på att forskaren har kunskaper inom ämnet att kunna 

utgå från och tolka informationen. Vårt hypotetiska mönster är baserat på de teorier och 

föreställningar vi läst in oss på och valt att lyfta fram i denna uppsats. Utifrån empirin har vi 

bildat oss en uppfattning om ett småländskt företag och dess anställda. 

2.4 Fallstudie av Grimslövs Skogtjänst AB:s VD Mikael Samuelsson 

 

Syftet med vår studie går väl ihop med en forskningsfråga som utgörs av hur eller varför, 

vilket enligt Yin (2013) är en situation som passar en fallstudie. Vi har valt att göra en studie 

på Grimslövs Skogstjänst AB beläget i Emmaboda och där fokuserar vi på Vd:n i företaget, 

detta för att kunna studera hur diskurser kan komma till uttryck i hans företag. Då vi vill få en 

inblick i ett småländskt företag och främst dess ägare har vi haft två kriterier i valet av 

företag. Ena kriteriet var att företaget skulle vara småländskt och det andra kriteriet vi utgått 

från är att även grundaren är småländsk. I valet av företag har en avgränsning till Smålands 

landskap gjorts, vilket medförde att vi började se oss om efter företag i närområdet, Växjö. Då 

de företag vi försökte få tag i redan hade mycket att göra började vi härifrån att vidga kartan 
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och sökte oss i grannområden. Genom att söka på företag i Emmaboda hittade vi Grimslövs 

Skogstjänst AB och hörde direkt av oss till företaget som utan att tveka ställde upp. En fördel 

med Grimslövs Skogstjänst AB är att den småländska grundaren, Mikael Samuelsson, 

fortfarande driver företaget och våra två kriterier blev uppfyllda. Vårt ändamål inkluderar en 

djupare förståelse för Samuelssons arbetsliv och behöver därför studeras i sitt verkliga 

sammanhang. Vi tror liksom Bang (1999) att det är svårt att mäta ledarskap och 

entreprenörskap och se en rättvis bild i en konstlad miljö. Vi vill studera de kontextuella 

villkoren som kan påverka dessa begrepp ledarskap och entreprenörskap eftersom vi inte tror 

att koncepten existerar enbart på grund av en faktor. När en studie behövs studeras i sin 

verkliga kontext och när forskaren vill studera kontextuella betingelser är fallstudien en 

passande empirisk undersökning (Yin, 2013). 

 

Ett annat begrepp som vi har använt oss av i vår studie och som Bryman och Bell (2013) 

skriver om är etnografi. Etnografi är en metod som syftar till att forskaren lägger mycket tid 

och engagemang på att studera personers liv. Från början användes etnografi när forskaren 

ägnade mycket tid till en grupp i ett annat land, tanken var alltså att samla in kunskaper om 

den gruppens kultur och normer. Den kunskapen tog sedan forskaren med sig till sitt hemland 

för att förmedla vidare. Nu är dock begreppet använt i även organisatoriska miljöer och syftet 

med etnografi har öppnats upp för andra slags frågor. Grunden i etnografi är därmed att 

forskaren lägger mycket engagemang i exempelvis en specifik organisation för att få ett 

ingående perspektiv och förståelse för verksamheten. Begrepp att diskutera när det handlar 

om etnografi är även om tillträdet till miljön ska vara öppen eller dold och vilken roll 

etnografens ska ha. Bryman och Bell beskriver fyra roller: fullständig deltagare, deltagare 

som observatör, observatör som deltagare och fullständig observatör. I vår studie har vi valt 

att anamma ett öppet tillträde till miljön, anledningarna till varför hör ihop med våra etiska 

överväganden och även studiens kvalitetsmått som vi skrivit om längre ned i metoden. De 

roller vi använt är mestadels observatör som deltagare. Vi har följaktligen gjort intervjuer och 

observationer, men inte på en deltagande nivå. Det betyder att vid exempelvis möten har vi 

inte varit delaktiga utan enbart lyssnat, såvida vi inte blivit tilltalade. Genom att vara delaktiga 

i den mån vi var nådde vi djupare relationer och därmed även fler faktorer att analysera; vi var 

som Bryman och Bell förklarar observatörer som deltagare. Hur och varför intervjuerna och 

observationerna är tillämpade beskrivs nedan (Bryman & Bell, 2013). 
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2.5 Genomförande av den etnografiska studien  

2.5.1 Datainsamling 

Empirin har framtagits utifrån att vi följt företagsgrundaren Samuelsson i hans arbete i 

Grimslövs Skogstjänst AB. Vi har valt att använda oss av två olika sätt för insamlingen av vår 

primära empiri: intervjuer och observationer. Intervjuer är ett vanligt och flexibelt sätt att 

samla information och används när forskarna vill få fram respondenternas tankar och åsikter, 

exempelvis värderingar och normer (Bryman & Bell, 2013). Att få fram information om 

människors tankar och agerande är en viktig del i vår studie och därför är vår empiri till stor 

del baserad på intervjuer. Kvalitativ forskning har två huvudsakliga intervjumetoder: 

semistrukturerad och ostrukturerad. Semistrukturerade intervjuer innebär att ett ämne med 

övergripande frågor används, men att respondenten får rum att berätta om det som den tänker 

på. Vid en ostrukturerad intervju har forskaren väldigt få färdiga frågor och anteckningar. 

Ibland kan det till och med räcka med enbart en fråga och tanken med upplägget är att 

respondenten får prata helt fritt om det valda ämnet. I vårt fall liknade intervjun ofta ett 

vanligt samtal och uppföljningsfrågor skedde där vi kände att de behövdes om Samuelsson 

tog upp någonting intressant vi ville veta mer om. Vi anammade ett öppet och ostrukturerat 

förhållningssätt för att Samuelsson skulle kunna ge en bild av företaget utan att vi påverkade 

honom. Då vi följt med honom dagligen pratade vi väldigt fritt och ställde frågor under tidens 

gång. Ledarskap och entreprenörskap är breda områden, men det var något som Samuelsson 

var och är engagerad i. Vi fick således mycket information om begreppen och valde dem 

utifrån Samuelssons intresse. Detta har också resulterat i att vissa av de andra personerna vi 

fick chans att intervjua och observera inte är några vi valt ut, utan är med för att Samuelsson 

själv jobbar nära dessa individer. Vår uppsats fokuserar således på Mikael Samuelsson och vi 

spenderade 32 timmar med honom; detta ger vårt material det djup som vi eftersträvat för att 

kunna analysera de föreställningar som finns. Under dessa timmar med honom har vi inte 

enbart fått intervjuer som material, utan även observationer och situationer som vi missat om 

vi valt att fokusera på hela företaget. Vi anser därför vår uppsats vara innehållsrik av denna 

anledning. Vår avsikt med uppsatsen handlar om att få en förståelse för ledarskap och 

entreprenörskap, därför tror vi det är viktigt att inte påverka respondenterna så att de anpassar 

sina svar efter någon mall. Detta är något som Bryman och Bell (2013) skriver om och 

nämner att det finns viss kritik mot helt strukturerade intervjuer. De menar att vid intervjuer 
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kan respondenterna anpassa sina svar efter social önskvärdhet, samspelet mellan intervjuare 

och respondenternas egenskaper påverkar studien och att när människor diskuterar så skapas 

en gemensam “mening” angående ämnet som inte alltid är korrekt för att individernas 

innebörd inte stämmer överens. Denna information har påverkat vårt beslut om helt 

ostrukturerade intervjuer för att vi ska få en så bra empiri att basera uppsatsen på och även 

kunna bidra med ett djup. 

 

Vi har även använt oss av skuggning och då ur forskaren Czarniawskas (2007) definition 

eftersom begreppet öppnar upp för synen på sammanhang, vilket vår studie behöver samt låter 

skuggning kombinera deltagande och ickedeltagande observationer. Skuggning är en 

etablerad metod och innebär att exempelvis en specifik person observeras där fördelen med är 

att observatören inte enbart hör vad personen säger, utan även tar tid att utskilja vad som 

händer i praktiken. Observatören får därmed till sig en kontextuell verklighet och därmed 

även kunskaper om den miljö som studeras (Czarniawska, 2007). De kontextuella betingelser 

som finns i företaget och regionen är något som fallstudien och begreppet skuggning ger oss 

möjlighet att notera och reflektera över, vilket vi märkt genom både intervjuer och 

observationer. Det är ett medvetet val vi gjort att följa endast en specifik individ i företaget. 

Det har lett till att vi kan koncentrera oss på den enskilda individen och därifrån gjort 

observationer på vilka vi möter och beblandas med. Vid observationer görs fältbesök på 

företaget och de faktorer och händelser som sker under observationen kan sedan användas 

som informationskälla (Yin, 2013). Vi har valt att ha både intervjuer och observationer för att 

få fram en alternativ syn på allt som sägs och händer, detta är även något som Yin tar upp och 

diskuterar. Författaren förklarar att en alternativ syn genom observationer kan ge mycket 

information som hjälper till att skapa förståelse. Observationer kan exempelvis visa hur något 

används, potentiella problem och själva kontexten. Detta har varit väldigt användbart i vår 

studie då vi har kunnat analysera både det som sägs under intervjuerna och det som i 

praktiken faktiskt händer och görs ute i företaget. På detta sätt har vi funnit en kontext där 

olika faktorer har kunnat analyseras. Bryman och Bell (2013) skriver om sex olika 

observationstekniker: deltagande observation, icke-deltagande observation, strukturerad 

observation, ostrukturerad observation, styrd observation och enkel observation. Icke-

deltagande observation och ostrukturerad observation används ofta samtidigt och till vår 

studie har vi valt att mestadels använda oss av dessa. Avsikten med uppsatsen är att studera 
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det ledarskap och entreprenörskap som finns i företaget och därför vill vi inte påverka vad 

människor gör eller säger; detta för att diskurserna ska få komma till uttryck från Mikael 

Samuelsson själv. Med en icke-deltagande inställning har vi därför kunnat iaktta miljöer och 

situationer i företaget. Att observera företaget ostrukturerat har också gett oss möjlighet att se 

detaljer på hur företaget och människorna beter sig. Detta är viktigt i vår studie då vi är 

intresserade både av hur de pratar om ledarskap och entreprenörskap, men också och hur 

begreppen faktiskt kommer till uttryck i praktiken i företaget. Det är också anledningen till 

varför strukturerade observationer inte använts i vår studie, då vi inte tror att ett färdigt 

observationsschema från början och diverse regler ger samma möjlighet att fånga upp 

deltagarnas tankar och beteende (Bryman & Bell, 2013). Men eftersom vi skuggade Mikael 

Samuelsson i fyra hela dagar, sökte han ibland efter våra svar på vissa frågor, exempelvis om 

hans beteende. Det öppnade ibland upp för diskussioner och vi använde oss därför även av 

deltagande observation. Vi pendlade därmed mellan distans och skapandet av relation till 

Samuelsson. Vi tror dock att tilliten vi byggde upp mellan oss är viktig för studien och även 

en anledning till det djup vi fått i empirin. 

 

Vi har skuggat Grimslövs Skogstjänst AB och dess VD Mikael Samuelsson där vi fört 

fältanteckningar på tider, samtalsämnen, kroppsspråk och Samuelssons sinnesstämning bland 

annat. Under de dagar vi var med på företaget försökte vi hålla oss ur vägen så mycket som 

möjligt utan att missa någonting. Då och då ställde vi frågor för att klargöra en viss situation. 

Hela tiden har vi varit beredda med anteckningsblock för att ha möjlighet att anteckna och 

beskriva miljöer, fånga upp första intryck av personer och känslorelationer, samt beskriva 

ageranden i olika situationer. Förutom anteckningsblock spelade vi in samtal och antecknade 

på dator när det fanns möjlighet, vilket har gett oss ett omfattande material. Detta kommer att 

presenteras mer ingående i empirikapitlet senare. Dagligen satte vi oss tillsammans ner och 

sammanfattade våra individuella tankar och intryck sinsemellan innan vi började skriva ihop 

ett gemensamt och kombinerat empiristycke. 

2.5.2 Användandet av teoretiska diskurser 

Uppsatsens teori består av litteratur, internetsidor samt vetenskapliga artiklar. Vår teori är 

baserad på olika föreställningar angående ledarskap och entreprenörskap, vilka ger uttryck för 

diskurser. Vetenskaplig kunskap är inte objektiv och vi har därför försökt att vara noggranna 

med val av litteratur och andra källor och har främst använt oss av litteratur och artiklar som 



Ekonomihögskolan | Civilekonomprogramet | Management | Magisteruppsats 30 hp 
 
 
	

	 16 

är någorlunda i tiden eller av annan väsentlighet för uppsatsens innehåll. Aktualiteten skildras 

i referenslistan där den äldsta artikeln är från 1984, men som vi tycker är viktig för att måla 

upp den småländska historien på ett rättvist sätt. Vi har även försökt se till författarnas 

kunskapsområde och således utgått mycket från vetenskapliga artiklar, men i de fall vi använt 

oss av andra studier har vi sett till att de varit avhandlingar som lägsta utbildningsnivå. 

 

Vid val och insamling av vetenskapliga artiklar använde vi oss av databasen Onesearch och 

Google Scholar. Först letade vi efter forskning gjort om Småland och eventuellt ledarskap, 

men efter att ha läst på om ledarskap och samlat in empiri fann vi även tendenser till 

entreprenörskap och har därmed även sökt efter forskning som tar upp detta begrepp; därmed 

är både ledarskap och entreprenörskap genomgående i vår studie. När vi inte fann dessa 

koncept i kombinationen började vi dela upp sökningarna med sökord relaterade till våra 

valda forskningsområden. Först letade vi efter forskning gjort om Småland och eventuellt 

ledarskap och entreprenörskap. När vi inte fann den kombinationen började vi dela upp 

sökningarna med sökorden. Vi har använt sökord som bland annat ledare, entreprenör, 

ledarskap, entreprenörskap, småländskt ledarskap, småländskt entreprenörskap, svenskt 

entreprenörskap, svenskt ledarskap, ledarskapsteorier, entreprenörskapsteorier samt 

kombinationer av dessa och då på både svenska och engelska för att inte bli begränsade av 

lokala publiceringar. Vi har även använt oss av sökord som varit mer specifikt utifrån olika 

ledarskaps- och entreprenörskapsteorier vi valt att ha med efter att vi samlat in vår empiri. Vi 

har även sökt fram historia om Småland och småländsk bakgrund med ord som Småland, 

Smålands historia, Gnosjöandan och företagande i Småland. När vi kommit över artiklar eller 

uppsatser med intressant information från andra författare har direkta sökningar på specifika 

författare och artiklar gjorts utifrån deras referenslistor. Utöver våra egna sökningar har vi fått 

rekommenderade böcker och författare som vi använt oss av i studien. 

2.6 Studiens kvalité 

2.6.1 Metoddiskussion 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det fyra områden som kritiken angående kvalitativ 

metod riktar sig mot. Dessa är subjektivitet, replikation, generalisering och transparens. Vi har 

valt att göra en kvalitativ studie för att deltagarna ska kunna berätta om sina upplevelser, 

vilket Bryman och Bell (2013) skriver att den kvalitativa metoden ger bättre möjlighet till än 
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genom enkäter som kvantitativ metod erbjuder. Ovanstående kritik är något som vi under 

studiens gång haft i åtanke och jobbat med. Kritiken mot subjektivitet handlar om att 

kvalitativa forskare och deras studier kan påverkas av forskarens egna uppfattningar och 

åsikter. Vi är från Västra Götaland och Blekinge som båda ligger relativt nära Småland 

geografiskt. Vi och människorna runt om och har egna föreställningar om Småland som län 

och smålänningar samt föreställningar om ledarskap och entreprenörskap. Vi har därför under 

studien gång försökt vara så objektiva som möjligt, då vår bakgrund och föreställningar inte 

ska påverka innehållet. Vi är medvetna om att det inte går att vara helt objektiva då vi inte helt 

kan åsidosätta våra egna föreställningar. Vi kommer dock inte lägga någon vikt på våra 

åsikter utan utgår helt från empiri och teori. De föreställningar som finns har vi därför varit 

noga med att basera på andra människors tankar och uttalanden, och använt oss av olika källor 

för att få olika perspektiv. Andra kritiken Bryman och Bell tar upp gäller replikation på 

företagsekonomisk forskning. Kvantitativa forskare har riktat kritik mot svårigheten att 

replikera kvalitativ forskning med anledning att kvalitativa metoder till stor del beror på 

människor och deras egenskaper, erfarenheter och tankar. Genom att skriva ett utförligt 

metodkapitel har vi försökt nå en hög nivå av replikerbarhet. Med en utförlig beskrivning av 

genomförandet kommer därför en liknande studie kunna göras, men det går inte att nå samma 

exakta information som vi har i vår empiri. Detta eftersom den är baserad på en specifik 

individ. Tredje kritiken går in på kvalitativa metoders problem med generalisering. En 

kvalitativ strategi baseras på intervjuer och/eller observationer med enbart ett fåtal individer 

samt skuggning på arbetsplatsen som leder till att resultatet inte går att överföra till andra 

miljöer och således generalisera. Däremot kan det vara värt att poängtera. Fjärde kritiken 

avser kvalitativa metoders bristande transparens. Detta av anledning att kvalitativa metoder 

sällan redogör för alla delar i de olika processerna, till exempel hur forskaren genomfört 

dataanalysen (Bryman & Bell, 2013). Vad gäller generalisering är det något som vår studie 

inte syftar till att bidra med. Enligt Yin (2013), och Bryman och Bell kan inte en fallstudie 

generaliseras till en population då intervjuer och observationer enbart görs i ett specifikt 

företag. Vår studie kommer istället bidra med information som kan generaliseras till teorier. 

Kvale (1997) ger ett annat perspektiv och menar att kvalitativ och kvantitativ metod kan 

jämföras angående kvaliteten på studien. Att genomföra intervjuer med många deltagare tar 

mycket tid och därför blir oftast analysen sämre. Därmed kan analysen få ett bättre resultat 

om deltagarna är få. Med detta i åtanke har vi valt att intervjua och observera få individer, 
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med utgångspunkt från en, för att kunna lägga mycket tid på just deras ord och agerande, och 

på så sätt kunna få högre kvalitet på vår uppsats. Det ligger även till grund för det företag vi 

valt; ett inte alltför stort företag så att vi ska kunna få en överblick av företaget och lägga tid 

på de personer vi möttes av. När det kommer till transparens skriver Bryman och Bell att det 

inte är rimligt att i en kvalitativ studie redogöra på samma sätt som i en kvantitativ studie, 

men vi har haft detta i åtanke och har jobbat med att skriva studien på ett sätt som ger 

möjlighet och utrymme till transparens. Detta visar sig bland annat genom att vi skrivit om 

alla våra processer på ett uttömmande sätt. 

 

För att påvisa trovärdighet med uppsatsen finns två termer att tillgå. Dessa två termer 

reliabilitet och validitet klargör främst viktiga kriterier för en kvantitativ uppsats (Eliasson, 

2013), men det är också två begrepp som kan öka trovärdighet med undersökningen. Bryman 

och Bell (2013) har därför införlivat begreppen och tagit fram alternativ utan att förändra 

deras betydelse så att de går att applicera på den kvalitativa uppsatsen. Istället för reliabilitet 

och validitet använder vi oss av uttrycken trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra 

delkriterier, nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. 

2.6.2 Tillförlitlighet 

För att skapa tillförlitlighet krävs noggrannhet från uppsatsförfattarnas sida vad gäller 

förståelse och tydlighet i sin beskrivning. Det är sedan upp till läsaren och bedöma hur 

tillförlitlig texten är (Bryman & Bell, 2013). Vårt empiriska avsnitt består av intervjuer och 

observationer. Genom att återkoppla till företaget med vårt nedskrivna material har 

respondenten/respondenterna haft möjlighet att korrigera eventuella feltolkningar eller 

felciteringar som kan förvränga texten och betydelsen, och sålunda har vi minimerat 

missförstånd. När vi följt med Samuelsson i hans vardag mötte vi även andra personer som 

han jobbar nära och som varit delaktiga i flera möten vi fått vara med på och observerat. Detta 

har medfört att även de har bidragit till samtal och uttryck som vi utnyttjat i empirin. Vi 

formulerade och färdigställde delar av empirikapitlet lite varje dag som vi var med på 

företaget, medan alla intryck och observationer var färska i minnet. När vi var klara med hela 

det empiriska avsnittet sände vi det via e-mail till Samuelsson och bad honom och de andra 

berörda personerna läsa igenom materialet för att återkomma med svar och kommentarer. I 

vår empiri finns information kring de observationer som vi gjort. Vi har varit noggranna med 

att tydliggöra när det är en observation kring miljön och verksamheten, och när det är 
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någonting som är sagt under ett av våra många samtal. Intervjuerna är beroende på att vi 

förstått varandra och den sociala miljön inom företaget. Vi valde därmed att vänta på en 

bekräftelse från våra respondenter innan fortsatt arbete vilket var analysdelen som bygger på 

empirins innehåll. Utan att behöva göra minsta ändring har vi fått ett godkännande från 

samtliga respondenter att den beskrivning vi gjort är riktig. 

2.6.3 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om ett djup i uppsatsen. Med, som Bryman och Bell (2013) uttrycker 

det, täta redogörelser (från engelskans thick descriptions) i sin uppsats förses läsarna med 

detaljer om kultur och miljö som hjälper till vid bedömandet av hur pass överförbar resultatet 

är i en annan miljö än den föreslagna. Avsikten med uppsatsen är att få en inblick i en 

småländsk individs arbetsliv. Vi har därför valt ett företag i Småland där även grundaren är 

småländsk. Det är således en fallstudie på ett enskilt företag. Det finns många intressanta 

alternativ som kan ha liknande historia, kultur och miljö som Grimslövs Skogstjänst AB, men 

det kommer med stor sannolikhet aldrig vara helt överförbart till ett annat företag. Vår grad av 

detaljbeskrivningar är därför mycket viktig för att få läsarna insatta i den miljö vi upplevde 

företaget har. Vi har skrivit tills vi själva känt en balans mellan innehåll och detaljer, därefter 

bad vi Maria Eliasson och Stefan Eliasson att läsa igenom empiristycket och sedan återberätta 

för oss de känslor och intryck de fick av beskrivningen för att således se om det var 

överensstämmande med de känslor och intryck företaget gav oss; som vidare grundar sig i 

intervjuerna, observationerna, tankar och anteckningar vid besöken. Maria Eliasson hade 

några inflikningar som vi ändade till mer förtydligande beskrivningar tills hennes intryck 

stämde överens med det vi ville förmedla. 

2.6.4 Pålitlighet 

Pålitlighet liknas med reliabilitet som används inom kvantitativ forskning. De har samma 

betydelse men pålitlighet används inom kvalitativ forskning och baseras inte på siffror och 

mätning (Bryman & Bell, 2013).  Begreppen handlar om resultatet från en studie blir likadan 

om studien görs igen. I vår studie har vi studerat ledarskap och entreprenörskap där vårt syfte 

inte är format på ett sätt som gör att detta ska vara mätbart. Huruvida vårt resultat blir likadant 

vid en annan studie är således svårt att diskutera, vilket även är något som Bryman och Bell 

även understryker. Pålitlighet kan bedömas genom att de olika faserna och processerna i en 

studie granskas av exempelvis kollegor. Bryman och Bell nämner att kvalitativa uppsatser 
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innehåller mycket data och att det för exempelvis kollegor är svårt och krävande att granska 

studien, vilket i sin tur påverkar pålitligheten. Vår studie har från start till slut genom 

seminarier med andra studenter och flera handledarmöten hela tiden granskats av andra 

personer. Seminariernas syfte har varit att granska varandras uppsatser i under processens 

gång och gett konstruktiv kritik som vi sett som en fördel och något positivt för studiens 

pålitlighet. Detta i samband med vår återkoppling till företaget, visar hur vi jobbat med 

studiens pålitlighet. 

2.6.5 Bekräftelse 

Det går inte att vara fullständigt objektiv i en samhällelig forskning, men om författarna 

agerat i god tro och inte medvetet låtit sina personliga värderingar påverka utförandet och 

således även resultatet av undersökningen har författarna gjort det de kan för att bekräfta eller 

styrka resultaten (Bryman & Bell, 2013). Vi har i den mån vi kan uteslutit våra egna 

värderingar och gått in med öppna sinnen, därav vårt ostrukturerade arbetssätt. Vid en sökning 

på småländska företag i närheten av Växjö fann vi Grimslövs Skogstjänst AB. Förutom våra 

kriterier angående företag så önskade vi också att placeringen av företaget låg i vår närhet, för 

att vi skulle kunna vara med så mycket som möjligt. Vi har därför varit noggranna med att 

utesluta våra egna tankar när det kommer till val av företag. Under vår tid i företaget uppkom 

många olika samtalsämnen, vilket vi förutspått att det skulle kunna göra. Vi valde därför att 

läsa på om ledarskaps- och entreprenörskapsteorier innan för att kunna välja ut väsentlig 

information. Samtidigt har vi författare en vana av den jargong som fanns på företaget, vilket 

kan ha medfört att vi tolkar den på ett sätt som andra inte skulle ha gjort. När vi gemensamt 

har skrivit ihop empirin har vi diskuterat detta faktum och skrivit om jargongen på ett så 

förklarande och onyanserat sätt. 

2.6.6 Äkthet 

Ett femte kriterium som Bryman och Bell (2013) valt att nämna, som inte ingår i de fyra 

trovärdighetskriterierna är äkthet som inger mer generella frågor med forskningspolitiska 

följder. En fråga kan till exempel vara huruvida författarna går tillväga när olika åsikter 

uppkommer i en undersökning? (Bryman & Bell, 2013). Det är därför viktigt att välja det 

tillvägagångssätt som representerar den del av företaget som behövs för att skapa en så rättvis 

bild som möjligt. I vårt fall ska en entreprenörs vardag presenteras. Vi har således valt att 

intervjua den person som leder de anställda. Genom att följa Samuelsson på jobbet kan vi få 
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en förståelse i hur ledarskap och entreprenörskap går till på företaget, samt att vi kan tolka och 

få en uppfattning om företagets kultur utifrån hur det fungerar med tilltal, under möten, 

bemötanden, jargong, prioritet, ageranden och dylikt. Förutom rättvis bild så svarar äkthet 

enligt Bryman och Bell även för autencitet. När vi följde Samuelsson såg vi till hans syn och 

agerande på ledarskap och entreprenörskap vilket inte nödvändigtvis påverkat Samuelsson 

förståelse av sin sociala situation och den sociala miljön han befinner sig i. Eventuella 

motfrågor kan ha öppnat upp för funderingar hos grundaren, men detta är ingenting vi kan 

bevisa på något sätt och det är heller inte någonting som är väsentligt för att kunna genomföra 

studien. Äktheten kommer därmed endast att förlikas med en så rättvis bild som möjligt. 

2.7 Etiska överväganden 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det upp till forskaren/a att ansvara för de risker som 

deltagarna kan utsättas för med studien. Det är således upp till forskarna att anta åtgärder för 

dessa risker. Vår uppsats ämnar studera ledarskap och entreprenörskap som visserligen är 

individuella ämnen men syftet med detta avser inte skada eller hänga ut någon. Begreppen 

kan användas som både något negativt och positivt, men vår studie baseras inte på vad som är 

rätt eller fel utan hur miljöerna ser ut och hur olika situationer faktiskt ter sig i företaget. Om 

Grimslövs Skogstjänst AB hade använt sig av ett extremt ledarskap hade det förmodligen 

varit svårt att undgå risken för att skada företaget negativt, då deras ledarskap hade spridit sig 

utanför företaget. Det är också svårt i sådana fall att hålla sig helt objektiv, utan de egna 

åsikterna kan lysa igenom i analys och val av teorier. Nu är detta inte fallet i denna studie och 

informationen vi fått fram visar inte några negativa aspekter för människorna i företaget; 

ledarskapet och entreprenörskapet skadar alltså inte medarbetarna. För att uppehålla goda 

relationer med företaget har vi jobbat med vad Bryman och Bell förklarar som 

samtyckeskravet, vilket betyder att allt vi gjort har företaget vetat om och att vi inte jobbat 

med falska förespeglingar. Vi har således varit noggranna med att förklara för företaget vad 

syftet med vår undersökning är så att de vet vad samarbetet kommer att innebära. Vi har även 

låtit dem läsa igenom det vi skrivit om dem och fått en bekräftelse på det innehåll som är 

presenterat innan fortsatt arbete. Förutom samtyckeskravet har vi även jobbat med vad 

Bryman och Bell beskriver som konfidentialitetskravet och anonymitetskravet. 

Konfidentialitet innebär att deltagarnas uppgifter behandlats med säkerhet. Vid början av 
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samarbetet ställde vi frågan om anonymitet var av intresse. Då de inte ansåg att vår avsikt 

med undersökning var till att skada dem på något sätt samt att de inte har någonting att dölja 

gick de med på att vara öppna med både namn och företag. 

2.8 Förtydligande av vårt empiriska bidrag 

 

Vårt empiriska bidrag är att vår studie ger ett exempel på hur ett småländskt företag fungerar i 

praktiken och vad en småländsk företagsägare faktiskt gör. Empirin innehåller intervjuer med 

framförallt företagsägaren och även observationer från hans vardag. Han har länge varit i 

organisationen och kan ge olika perspektiv på ledarskap och entreprenörskap, samtidigt som 

han kan dela med sig av berättelser om sitt liv och Småland. Andra liknande studier har gjorts, 

men då på nationell nivå. Vårt empiriska bidrag är följaktligen även material som kan 

diskuteras i samklang med regionala skillnader angående föreställningar om ledarskap och 

entreprenörskap. 

2.9 Diskursanalys 

 

“Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” 

- Winther Jørgensen & Phillips, 1999, s.7 
 

Ovan kan vi läsa en vanlig definition på vad en diskurs är. Vad diskurser handlar om och hur 

det definieras beror på två saker, nämligen vad det omfattar och vilken betydelse det anses ha. 

Genom att studera diskurser kan vi människor förklara och uttyda delar av verkligheten. 

Diskurser syftar inte till att förklara hur omvärlden fungerar, utan det enda som går att förstå 

är språket då det är en konstruktion som går att studera. Begrepp och diskurser är 

konstruerade och således något som kan studeras, hur världen egentligen fungerar och vad 

människor menar finns i själva verket inte. Detta är därmed en socialkonstruktionistisk tanke 

som diskurser vilar på. Alla de ord som finns i världen innehåller värderingar, normer och 

antaganden, vilket betyder att när de används så används även diskurser. Utan diskurser skulle 

det vi säger inte betyda någonting, utan de skulle behöva förklaras varje gång vi säger det; 

språket konstruerar alltså verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Diskurserna 

skapar därmed också normer eftersom vissa sammanhang och situationer kräver vissa ord 

(Bergström & Boréus, 2000). Foucault (1993) beskriver att olika diskurser skapas när världen 
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avgränsas och beskrivs. Han beskriver också att en sanning om världen inte finns. 

Anledningen till varför diskurser behövs är för att så fort språk används gestaltas världen och 

det är därmed ett sätt att kategorisera kunskap (Burr, 1995). 

 

Det finns olika inriktningar inom kritisk diskursanalys. Kritisk diskursanalys grundar sig i 

olika anledningar, men oftast i att diskurser både påverkar och påverkas av världen runt 

omkring vilket skiljer sig från diskursteorin. Detta betyder även att diskursanalys har 

ideologiska effekter. Förhållningssättet är kritiskt och därför kan aldrig analysen vara neutral 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Han som har skapat den kritiska diskursanalysen heter 

Fairclough och han definierar diskurser på två olika sätt: som ett språkbruk som en form av 

social praktik och som ett bestämt sätt att tala eller skriva. Det omfattar följaktligen enbart 

språkliga praktiker. Diskurser är alltså enligt Fairclough (1992) det som talas eller skrivs och 

kan bidra till att skapa tre nivåer: sociala identiteter och grupper, sociala relationer mellan 

dessa identiteter och grupper och den tredje nivån är ett sammanhang som dessa grupper och 

identiteter rör sig inom. Den sista nivåns sammanhang kallas för kunskaps- och 

betydelsesystem. För att kunna analysera dessa grupper har Fairclough arbetat fram en modell 

som kallas den tredimensionella modellen vilken syftar till att dela upp de tre nivåerna i text, 

diskursiv praktik och social praktik. När en analys av texten görs fokuserar författaren på hur 

identiteten och grupper skapas på grund av diskursen. Diskursiva praktiken och dess analys 

visar de relationer som finns och analysen av den sociala praktiken visar diskursen ur en 

större bild. Vi kommer fokusera på analys av text och då textens transitivitet. Genom att 

studera text och tal kan vi diskutera hur sociala, kulturella, ideologiska, politiska och 

teoretiska faktorer bidrar till en diskurs (Fairclough,1992). Schilling (2007) beskriver 

ytterligare fyra diskursanalyser: mikrodiskurser, mesodiskurser, stora diskurser och 

megadiskurser. Det som skiljer dem åt är diskursens omfång. Den diskursanalys vi kommer 

använda är megadiskurser. Analysen baseras på idén om universella mönster i diskursen och 

passar när inriktningen på en studie handlar om ledarskap och entreprenörskap (Schilling, 

2007). Det kommer således finnas olika analyser i vår diskursanalys, både fokus på text och 

tal men också fokus på ett större sammanhang. De föreställningar vi kan läsa om ovan gör det 

viktigt för oss att studera tal och text, för att få en förståelse för hur diskursen skapats. Men 

föreställningarna visar också vikten av att förstå begreppen ledarskap och entreprenörskap, 

samt förståelse i en större kontext. Det är inte enbart vad den enskilda individen gör som är i 
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fokus, utan det finns föreställningar om regionala skillnader. När vi använder oss av 

megadiskurser fokuserar vi på hur de tar sig uttryck i en småländsk VD:s vardag. Genom att 

använda oss av diskurser på olika nivåer har vi fått ett rikt innehåll då vi med diskurser haft 

möjlighet att studera Samuelsson och hans företag i detalj och i större sammanhang. Vi har 

koncentrerat oss på åtta övergripande kategorier som symboliserar Samuelssons yttranden och 

ageranden och avslutat varje del med en mer detaljrik diskurs som sammanställer varje 

kategori. På grund av att många faktorer påverkar varandra ansåg vi det viktigt att skapa en 

enhetlig diskurs. Genom att sammanväva de detaljrika diskurser kunde vi få fram en diskurs 

som är taget ur ett större sammanhang som blev en enhetlig bild av det småländska 

ledarskapet. 
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3. Diskurser om ledarskap och entreprenörskap  
 

Nedan följer olika teorier om ledarskap och entreprenörskap. Inledningsvis börjar vi med 

ledarskapsteorier vi anser användbara i denna studie. Den klassiska ledarskapsstilen 

presenteras tillsammans med en mer modern modell och huruvida dessa skiljer sig åt. 

Därefter beskrivs olika ledarskapsstilar som kan förekomma i en organisation, nämligen delat 

ledarskap, situationsanpassat ledarskap, autentiskt ledarskap och tjänande ledarskap. Efter 

ledarskapsteorierna följer några entreprenörskapsteorier. Här har vi valt att ta upp 

föreställningar om begreppet i teori och praktik, om den klassiska egenföretagaren, om det 

lilla företaget och om beslutsprocesser i organisationen som entreprenörer står inför. Alla 

dessa olika teorier om begreppen är uttryckta diskurser och således viktiga för att vi ska få en 

bild av de diskurser som finns. 

3.1 Diskurser om ledarskap  

3.1.1 Transaktionellt ledarskap & transformativt ledarskap 

Transaktionellt ledarskap är en traditionell ledarskapsstil som funnits i många år. 

Ledarskapsstilen baseras på att arbetskraft byts mot lön. För att medarbetarna ska kunna 

prestera behöver de få något i utbyte (Gill, 2011). Gill, och Groves och LaRocca (2011) 

förklarar det som att en transaktionell ledare motiverar de anställda till att jobba genom att 

styra deras uppförande med hjälp av att belöna uppskattande beteende och utge någon form av 

straff till oönskat uppförande i organisationen. En transaktionell ledare beter sig moraliskt i 

det avseende att han eller hon söker samtycke till olika beslut och ting för att uppnå enskilda 

ändamål hellre än att söka konsensus för ett kollektivt syfte (Groves och LaRocca, 2011). Gill 

påvisar ett perspektiv där transaktionellt ledarskap ger resultat på kort tid, men att det under 

en längre tid kan försämra motivationen och utvecklingen då människor jobbar för monotont. 

Bass (1985) har tagit upp tre ledarskapsdimensioner transaktionella ledare använder. Den 

första dimensionen nämnd av Bass är betingad belöning (contingent reward), som är ett 

system där belöningar byts mot arbetskraft, exempelvis bonus. Den andra dimensionen en 

ledare kan tillgå är aktivt ledarskap (active management-by-exception) där de anställdas arbete 

noga kontrolleras och ledaren använder sig av en så kallad kvalitetsstandard som innebär att 

de korrigerar åtgärder där de ser att problem uppstår. Den sista dimensionen är en 
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motsvarighet till den andra och det är passivt ledarskap (passive management-by-exception), 

vilket innebär att ledaren är passiv i sina handlingar och är inte medveten om felaktigheter på 

arbetsplatsen förrän efter att de skett (Bass, 1985). 

 

Transformativt ledarskap är en stil som Döös och Waldenström (2008) klargör bygger på 

transaktionellt ledarskap. Det transformativa är ett komplement till den transaktionella, men 

där den transformativa ledarskapsstilen är en mer positiv version (Neder Veen Pieterse et al., 

2010). Bass (1995), och Groves och LaRocca (2011) förklarar alla en transformativ ledare 

som en person som influerar de anställda genom att öppna upp möjligheterna för utveckling 

och att kommunicera organisationens vision och mål. Bass (1995) tar även upp ord som 

kreativ och produktiv, samt någon som tänker på konsekvenser och även på gruppens bästa. I 

likhet med denna förklaring målar Jacobsen och Thorsvik (2002) upp en transformativ ledare 

som positiv, inspirerande och en person som har fokus på känslor. Författarna beskriver även 

att ledarna är övertygande i sitt tal och agerande, samt duktiga på att uppmuntra och motivera 

människor. Bass et al. (2003) skriver att om relationen mellan ledare och medarbetare känns 

meningsfull, blir medarbetaren mer engagerad och tillfredsställd. Transformativt ledarskap 

bygger mycket på tillit och har visat sig användbar vid komplexa situationer. Den senaste 

framtagna modellen av transformativt ledarskap menar Groves och LaRocca består av fem 

ledarskapsdimensioner: idealiserade attribut (idealized attributes), idealiserat beteende 

(idealized behaviors), inspirerande motivation (inspirational motivation), intellektuell 

stimulation (intellectual stimulans) och hänsyn till individen övervägning (individualized 

consideration). Idealiserade attribut och beteende kallas karisma dimensionen (charisma 

dimension). De ledare som åtar sig denna typ av karisma i sitt ledarskap bemöts ofta med 

beröm och respekt från medarbetarna genom att de ser till de anställdas behov mer än sitt 

egna, samt att de pratar om värderingar och poängterar det viktiga med moraliska och etiska 

konsekvenser av nyckelbeslut. Inspirerande motivation är karaktäriserat hos ledare som tillför 

mening och utmaning med arbetet. Ledaren förstår vad som är viktigt för människorna i en 

organisation och uppmuntrar till deras föreställningar om framtida organisatoriska mål. 

Intellektuell stimulans definierar det beteende som lägger vikt vid medarbetarnas tankar och 

idéer, och uppmuntrar dem till innovation och kreativitet. Ledaren är även duktig på att ta 

risker och se svåra frågor och problem och ur nya perspektiv. Den sista 

ledarskapsdimensionen innebär att ledaren tar hänsyn till individen och ser till medarbetarnas 
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individuella behov och utveckling, likt en mentor som lär ut, coachar och skapar möjligheter 

för de anställda (Groves & LaRocca, 2011). 

 

I motsats till det transformativa ledarskapet som är associerat med altruism och osjälviskhet, 

principer och rättigheter som tillsammans är bidragande faktorer till motivation och 

inspirerande beteende, anses det transaktionella ledarskapet stödja “status quo” genom 

ömsesidig egenintresse (Groves & LaRocca, 2011). Det diskuteras av många forskare att den 

transaktionella ledarskapsstilen har ett negativt förhållande till innovation då den koncentrerar 

sig på prestationerna i företaget istället för att stimulera till nya aktiviteter och utföranden som 

motiverar de anställda, likt det transformativa ledarskapet. Föreställningen om det 

transaktionella ledarskapet är alltså att det är mer kontrollerande och demotiverande och 

bidrar till lägre innovativt tänk och kreativitet, medan föreställningen om det transformativa 

ledarskapet är sett mer positivt där de anställdas förväntningar på företaget tas till hänsyn och 

gemensamma mål och värderingar kommuniceras och klarläggs (Neder Veen Pieterse et al., 

2010). 

3.1.2 Delat ledarskap 

En ledare har många viktiga arbetsuppgifter som till exempel att fatta beslut, implementera 

beslut, planera, problemlösning, bestämma löneförhöjningar, val av underordnade samt att 

fördela arbetsuppgifter mellan dessa. Delat ledarskap (engelska shared leadership) involverar 

den insats en ledare gör för att underlätta och uppmuntra för andra att vara med och fatta 

viktiga beslut innan och under processens gång (Yukl, 2012). Ett uttryck som ofta kommer på 

tal i samband med delat ledarskap är engelskans empowerment, på svenska översätter vi detta 

till självbestämmande och kommer fortsätta att använda det svenska uttrycket hädanefter. 

Självbestämmande är ett nytt begrepp inom ledarskapsforskning och sätter ledarskap ur 

medarbetarnas perspektiv. Genom att ge de anställda möjlighet att bestämma sina arbetsroller 

och påverka viktiga beslut får dem en upplevelse av självbestämmande. Yukl har tagit fram 

fyra stycken möjliga fördelar med att tillämpa ett delat ledarskap nämligen högre 

beslutskvalitet, större acceptans bland deltagarna, högre tillfredsställelse med besluten och 

större möjligheter att utveckla färdigheter i beslutsfattande. Som ledare besitter man inte all 

kunskap, men måste ändå fatta beslut om viktiga saker. Om andra tillåts vara med och deltaga 

i beslutsfattande kan de bidra med kunskaper och information som ledaren saknar kan de 

tillsammans hitta en lösning på problemet och således ökar kvaliteten i beslutsfattandet. 
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Genom att låta de anställda vara med i processen till att fatta beslut får de även inblick i 

negativa och positiva konsekvenser och hur hela företaget påverkas av ett beslut. Detta 

innebär att en viss acceptans sprider sig när någonting förkastas. Människor är benägna att bli 

behandlade med värdighet och respekt vilket innebär att de gärna vill uttrycka sin synpunkt 

och åsikt innan ett beslut fattas. Det behöver inte innebära att personens åsikter får något 

inflytande på själva beslutet som tas, men personer upplever högre tillfredsställelse med 

beslutsprocessen när de fått uttrycka sina ståndpunkter. Den sista möjliga fördelen som Yukl 

tar upp handlar om att deltagarna har möjlighet att utvecklas professionellt och personligt om 

de ställs inför ett komplext beslut. Situationer där de får utmana sig själva skapar erfarenheter 

(Yukl, 2012). Nedan presenteras en tabell som tar upp riktlinjer för delat ledarskap och en 

kort förklaring om hur de tillämpas efterföljer. 

 

TABELL 3.1 Riktlinjer för deltagande ledarskap 
Att analysera beslutssituationer 
* Bedöm hur viktig beslutet är 
* Identifiera personer med relevant sakkunskap eller allmänna kunskaper 
* Bedöm deltagarnas samarbetsförmåga 
* Uppskatta den sannolika graden av acceptans för ett beslut som fattas utan deltagande 
* Bedöm om det är möjligt att ordna ett gruppmöte 

 Att främja deltagande 
* Uppmuntra människor att uttrycka sina åsikter 
* Beskriv ett förslag som preliminärt 
* Anteckna idéer och förslag 
* Sök efter att utveckla idéer och förslag 
* Var taktfull när du uttrycker betänkligheter mot ett förslag 

* Var lyhörd för att avvika åsikter men inta inte en defensiv position 
* Försök ta vara på förslag och ta betänkligheter på allvar 
* Visa uppskattning för förslag 

 
Källa: Yukl (2012, s. 147) 

 

Att bedöma hur viktigt beslutet är väsentligt i de fall då konsekvenserna är viktiga för chefens 

arbetsenhet eller för organisationen som helhet. När ledare inte besitter relevant kunskap eller 

information är det särskilt lämpligt att involvera andra deltagare i beslutsförfarandet. Står 

ledaren inför ett komplext problem som han eller hon inte kan identifiera sig med är det hög 

tid att identifiera personer med relevant sakkunskap eller allmänna kunskaper som kan vara 
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med i samarbetet mot att hitta den bästa lösningen. En förutsättning för att delat ledarskap ska 

fungera är att alla deltagare är samarbetsvilliga med ett gemensamt mål som stämmer överens 

med ledarens mål. Ju viktigare ett beslut är som ska tas, desto mer viktigt är det att alla 

involverade delar samma mål och att samarbetet fungerar. Därför är det väsentligt att bedöma 

deltagarnas samarbetsförmåga redan innan en grupp sätts ihop. Genom att uppskatta den 

sannolika graden av acceptans för ett beslut som fattas utan deltagande gör att en 

organisation kan spara in massa tid om ledaren själv besitter tillräckliga kunskaper för att fatta 

ett beslut. Oftast blir ett autokratiskt beslut mer accepterat om personerna fått tillfälle att i alla 

fall uttrycka sina åsikter även de inte tar i beaktning alla gånger. Att vara många involverade i 

en process tar längre tid än att fatta ett autokratiskt beslut. Är deltagarna få i antalet kan man 

ta dem en och en, men ett mer effektivt sätt är att bedöma om det är möjligt att ordna ett 

gruppmöte. 

 

När ett beslut tas kommer det med stor sannolikhet finns den skara människor som berörs mer 

än andra av konsekvenserna. Att samla alla berörda personer i en grupp och där uppmuntra 

människor att uttrycka sina åsikter och diskutera den planerade förändringen och rådgöra med 

dem som påverkas är en lämplig form av konsultation för att främja deltagande. Om ett 

förslag redan är framtaget kan det uppmuntra till deltagande att presentera förslaget som 

preliminärt och sålunda låta gruppmedlemmarna vara med och förbättra det. Människor vill 

bli hörda och på så vis behandlade med respekt. Om någon presenterar ett förslag eller en idé 

är det bra att visa intresse genom att anteckna idéer och förslag. Det visar på en bekräftelse 

från ledaren att han eller hon har lyssnat. För att främja engagemanget i en grupp är det klokt 

att inte avvisa personers förslag direkt utan att istället diskutera de svagheter som finns och 

sedan därifrån söka efter sätt att utveckla idéerna och förslagen. Var taktfull när du uttrycker 

betänkligheter mot ett förslag för att inte såra den person som presenterat förslaget. Det kan 

göra personen rädd för att komma med idéer och förslag i framtiden och delaktigheten kan 

minska. För att uppmuntra andra att uttrycka tankar och kritik mot planer och förslag ledaren 

lagt fram är det viktigt att vara lyhörd för avvikande åsikter men inte inta en försvarsposition. 

Ett knep kan vara att omformulera andras synpunkter med dina egna ord för att bekräfta att du 

förstått dem. Delat ledarskap kommer inte ha positiv inverkan på beslutet om människornas 

förslag blir avfärdade så försök ta vara på förslag och ta betänkligheter på allvar för bästa 

effekt. Att visa uppskattning för förslag och medmänniskan när han eller hon gjort något bra 
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ökar sannolikheten för att människor ska kunna samarbeta. Det främjar ett fungerande delat 

ledarskap (Yukl, 2012). 

3.1.3 Situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap innebär vad namnet talar för; att anpassa sitt ledarskap i 

förhållande till situationen. Det finns många olika människor som behöver bli ledda på olika 

sätt i olika situationer, vilket kräver olika typer av ledarskap (Hersey et al., 2008). Hersey et 

al. menar på att det inte endast finns ett visst ledarskap som kommer att vara optimalt att tillgå 

för alla situationer. Situationsanpassat ledarskap är influerat av två ledarskapsteorier: Fortsatt 

ledarskapsbeteende (Continuum of Leader Behavior) och målteorin (Path Goal Theory). 

Teorin om fortsatt ledarskapsbeteende är en motivationsteori som är baserat på MacGregor’s 

Teori X och Teori Y. Denna teori utgår från ledarens uppfattning om sin egen makt och 

auktoritet samt om de anställdas mänskliga natur. I Teori X menar MacGregor att ledaren 

använder sig av en auktoritär ledarstil och är väldigt målorienterad utifrån den maktposition 

denne besitter. Här utgår ledaren från att de anställda är lata och opålitliga. Däremot så utgår 

istället ledaren i Teori Y från den grupp hon eller han leder där ledarstilen är mer 

demokratisk, relationsorienterad och förutsätter att de anställda kan vara självständiga och 

kreativa såvida de är motiverade (Hersey et al., 2008). Om målteorin skriver Hersey et al. att 

en ledare endast är effektiv på grund av dennes inflytande på de anställdas motivation, 

prestationsförmåga och nöjdhet. I jämförelse med MacGregor´s Teori X och Teori Y som tar 

upp uppfattningen kring ledaren själv och sina anställda, behandlar målteorin mer hur ledaren 

motiverar de anställda till att nå personliga mål och arbetsmål, samt vägen dit. Teorin utgår 

från beteendet hos ledaren och huruvida denne går tillväga när det kommer till att förse de 

anställda med det som antas saknas i en viss situation för ett klarare eller mer effektivt arbete. 

Det kan handla om att komma med struktur, tydliggöra ett mål eller interna/externa 

belöningar och liknande. Ledaren ska således öka de anställdas prestationer i företaget för att 

uppnå de uppsatta målen och förenkla vägen dit (Hersey et al., 2008). 

 

Utifrån dessa ledarskapsteorier har situationsanpassat ledarskap format en praktisk modell 

som ska vara stöd till ledningen, oberoende bransch, att effektivt influera de anställda som har 

arbeten som är mer momentstyrt. För att de anställda ska uppnå maximal effektivitet i sitt 

arbete behöver de vara motiverade till sitt arbete, vilket innebär ett visst ansvar hos ledaren att 

behandla sin personal på rätt sätt (Hersey et al., 2008). För att åstadkomma denna mänskliga 
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flexibilitet behöver ledaren kunskap inom området, men också kunna anpassa sin 

ledarskapsstil till de olika personer som blir ledda (Yeakey, 2002). Lindmark och Önnevik 

(2006) talar om de egenskaper en ledare bör besitta i denna kontext. Det är väsentligt att 

ledarens lägesavläsning är god och att han eller hon har förmåga att uppskatta omgivningen 

och den kunskap de olika människorna i omgivningen har. En bra ledare ska med sin egen 

förmåga kunna få ut det bästa från de anställda utifrån deras kunskaper och talanger. Det är 

viktigt att förstå hur en grupp fungerar och även dess olika utvecklingsfaser, samt förstå 

konsekvenserna för gruppen vid rekrytering och avveckling av personal. Det har tagits fram 

en modell om situationsanpassat ledarskap som överväger/uttrycker hur mycket direkt ledning 

och socialt stöd en ledare ska ge en anställd (Hersey et al., 2008). Lindmark och Önnevik 

(2006) benämner denna modell för Den tredimensionella ledarstilsmodellen. 

 

BILD 3.1 Den tredimensionella ledarstilsmodellen 

 

 
Källa: Lindmark & Önnevik (2006, s. 299) 

 

En bra chef i bemärkelsen ska kunna analysera de anställdas rådande potential och attityd 

(utifrån den skala som finns under diagrammet) och därmed det bästa sätt att lösa en uppgift 

på. Låg potential hos de anställda innebär att chefen måste börja intressera sig för de 
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anställdas tilltagande kompetenser. Sålunda befinner sig chefen i rutan övertyga som visas i 

bilden ovan. Först då kan chefen göras medveten och potentialen ökar genom att samråda 

sätts de anställdas förmåga att ifrågasätta och argumentera på prov och de blir mer 

involverade.  Om chefen istället utnyttjar sin maktposition och direktstyr de anställda kommer 

de inte att kunna utvecklas och är beroende av chefens närvaro och företaget är fast i en 

bestämd struktur. Är potentialen hos de anställda hög är det upp till chefen att få dem att 

förstå att de besitter den kompetens som behövs för att fatta egna beslut. Ambitionen är att 

låta de anställda vara självständiga och komma med egna idéer. Det är därför viktigt att 

chefen låter de anställda begå misstag de kan lära sig från och att chefen inte alltid kommer 

och räddar upp situationen. I rutan målstyra resurs ska chefen vara en resurs för de anställda 

och finnas till hands för att kunna rådfråga, men annars är chefens huvudsakliga uppgift att 

fastställa och kommunicera organisatoriska mål och riktlinjer. 

3.1.4 Autentiskt ledarskap 

En ny framväxande modell inom ledarskap är autentiskt ledarskap (authentic leadership). 

Denna autenticitet handlar om att äga sina personliga erfarenheter och därmed också leva upp 

till dem och ens äkta själv. Exempel på personliga erfarenheter kan vara tankar, känslor, 

behov, önskningar och preferenser. Burke och Cooper (2006) menar på att vi idag svävar på 

en oändlighet mellan att vara mer till mindre äkta. En viss ledarskapsstil kan vara mer eller 

mindre autentisk, men däremot kan inte en autentisk ledare vara definierad att tillhöra en viss 

ledarskapsstil. Burke och Cooper tar upp fyra huvudkomponenter av äkthet, vilka är 

självkännedom (self-awareness), opartisk bearbetning (unbiased processing), autentiskt 

beteende (authentic action) och transparent relation (relational transparency). Ju bättre en 

autentisk ledare känner sig själv, desto enklare kan de ta beslut med hjälp av känslorna som 

riktlinjer. Det handlar om klarheten i vad ens värderingar, identitet, känslor och mål är, samt 

vetskapen om ens egna styrkor och svagheter. Denna självkännedom ökar tilliten i sig själv 

och sina beslut, samt hur en person reagerar i vissa situationer. Den andra huvudkomponenten 

av autenticitet hänvisar till bristen av avslag, förvrängningar, överdrivenhet och ignorans och 

av invärtes erfarenheter, kunskap, utvärderingar och således den subjektiva synen på en själv. 

Autenticitet är därmed betecknat objektivt och ett accepterande av ens egna positiva och 

negativa egenskaper. Den tredje huvudkomponenten författarna diskuterar är autentiskt 

beteende vilket innebär att handla efter sina egna värderingar, preferenser och behov. Detta 

handlande ska innefatta ett mer fritt och naturligt uttryck av sina känslor och benägenheter. 
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Transparens hos en ledare är främst en fördel i de fall han eller hon behöver stå inför tuffa 

beslut, som till exempel uppsägningar eller dylikt. Författarna antyder att man som ledare ska 

uttrycka sina känslor till medarbetarna i vissa situationer, men samtidigt reglera sina känslor 

där det känns opassande, eller möjligen kan komma till skada. Transparens har diskuterats är 

en bidragande faktor till öppenhet och tillit i relationer; målet är att kunna anpassa sina 

känslor genom att se till situationen och veta när man ska dela samt när man ska utelämna 

sina känslor (Burke & Cooper, 2006). 

3.1.5 Tjänande ledarskap 

Ett tjänande ledarskap (servant leadership) tar fram det bästa från människors potentiella 

förmågor (Greenleaf, 1977). Greenleaf menar på att det tjänande ledarskapet syftar till att 

främja långsiktig relation mellan de anställda. Genom att ta hänsyn till de anställdas behov, 

mål, och förmågor ökar möjligheten för dem att utvecklas professionellt på bästa möjliga sätt 

inom organisationen. Enligt Malingumu et al. (2016) visar tjänande ledarskap ha en inverkan 

på människor kreativitet och innovation. Det sägs även utge ett visst servicetänk hos de 

anställda som uppmuntrar och hjälper varandra i företaget och tillsammans försöker hitta 

kreativa lösningar när specifika arbetsproblem uppstår. Liden et al. (2008) har sammanställt 

nio identifierade dimensioner inom det tjänande ledarskapet: emotionellt helande (emotional 

healing), skapar värde för gemenskapen (creating value for the community), tar hänsyn och 

utnyttjar färdigheter (conceptual skills), stärker eller bemyndigar människor (empowering), 

ser till så att de anställda utvecklas (helping subordinates grow and succeed), prioriterar de 

anställda (putting subordinates first), uppför sig etiskt (behaving ethically), 

relationsorienterad (relationships) och tjänande eller service (servanthood). Malingumu et al. 

förtydligar det tjänande ledarskapet och förklarar att det går bortom organisation genom att 

tjäna flertalet intressenter, såsom de anställda, gemenskapen och även samhället i helhet. 

Ledarskapet betonar inte bara integritet och skapandet av långsiktigt förhållande utan strävar 

också efter att stärka de anställda genom att integrera deras idéer och tankar kring olika 

processer och beslut, vilket skapar en viss öppenhet i företaget samt en känsla av gemenskap, 

tillit och rättvishet. Följaktligen genereras starka och kvalitativ interpersonella relationer. 

Föreställningen som finns om denna typ av ledarskap är enligt Greenleaf att den bidrar till en 

osjälvisk jargong och ett nära samarbete utifrån gemensamma värderingar och mål. Den 

initierar till en ledande arbetsmiljö genom att tjäna andra och att sätta de anställdas intressen 

först och fokuserar på deras optimala utveckling. Likaså menar Malingumu et al. att det 
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tjänande ledarskapet uppfyller de löften som görs ledningen och de anställda emellan, vilket 

resulterar i en mer omtänksam och pålitlig ledarskapsstil. 

3.2 Diskurser om entreprenörskap 

3.2.1 Entreprenörskap i teori och praktik  

Entreprenörskap är i likhet med ledarskap ett fenomen. I forskandet om entreprenörskap är 

upplägget oftast att finna någon form av orsakssamband och svara på varför, medan man 

egentligen borde koncentrera sig på vad och hur (Gartner, 2008). Pettersson et al. (2017) 

förklarar att det ofta är en djärv man som är det outtalat riktmärket när det kommer till 

föreställningen om en entreprenör. Kvinnan blir i bemärkelsen den kvinnliga entreprenören 

och en manlig norm bildas. Johannisson (2017) talar för att entreprenörskap är av praktiskt 

fält och således bör entreprenörens personliga egenskaper som ligger till grund för 

entreprenöriellt beteende. Det är också diskuterat att duktiga entreprenörer planerar och 

utnyttjar sin tid på annat sett än en ledare gör. Johannisson har identifierat tre huvudsakliga 

skillnader i bruk av tid, vilka är att (1) duktiga entreprenörer lägger övervägande tid på både 

de konkreta handlingarna och vision, istället för på planerande av dem, (2) duktiga 

entreprenörer lägger större delen av tiden på konkreta handlingar än de gör planering och 

vision, och sist (3) duktiga entreprenörers angelägenheter med visionerna är mer 

genomförbara än en ledares visioner. Den sistnämna punkten kan bero på de värderingar och 

emotionella engagemang många entreprenörer har i familjeinstitutioner och dess ekonomiska 

aktiviteter (Johannisson, 2017). Nielsen et al. (2012) fortsätter och menar på att för att kunna 

tillämpa en entreprenöriell process måste att entreprenörer först etablera en organisation som 

är kommersiellt genomförbar, vilket innebär att de måste tjäna in tillräckligt för att kunna 

betala de väsentliga utgifter som uppkommer. Trenden i dagens samhälle är att vi byter jobb 

mycket oftare än förr, tekniken utvecklas snabbt och vi står inför flera valmöjligheter och 

mångtydiga jobbstrukturer. Dessa faktorer medför att vi alla måste agera som entreprenörer 

utifrån vår individuella utbildning och karriär. Entreprenörskap handlar om att skapa nya 

saker och är således av stor vikt för organisationerna då mycket handlar om att kunna skilja 

sig från andra organisationer för att vara så konkurrenskraftig som möjligt. De snabba 

teknologiska framstegen medför att produkter och tjänster snabbt föråldras, det är därför 

viktigt att hela tiden uppdatera sig och komma med nya och innovativa idéer. Det är vanligt 

att företag idag väljer att rekrytera de människor som kan erbjuda någonting utöver det 
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traditionella. Detta ger stor effekt även på samhället. I närmare 50 år är det entreprenörskapet 

som genererat jobben, bidragit till ekonomisk tillväxt och välstånd (Nielsen et al., 2012). 

Författarna beskriver även idén om att småföretagen är mer viktiga för ekonomin och 

ekonomisk tillväxt än vad de stora företagen är. Det är diskuterat att det entreprenörerna som 

hjälper till att skapa och utveckla hälsosam konkurrens på marknaden genom att hela tiden dra 

fram nya idéer, produkter, tjänster och processer. Till och med helt nya industrier och 

marknader har uppstått som ett resultat av entreprenöriella aktiviteter. Ekstedt och Wolvén 

(2003) är noga med att poängtera att entreprenörskap och egenföretagande inte är synonyma 

begrepp, men de är besläktade och överlappar varandra. 

 

Nielsen et al. diskuterar två olika perspektiv att se på möjligheter. Den ena säger att 

möjligheter omger oss överallt och hela tiden; att de bara väntar på att bli upptäckta. Det 

andra perspektivet säger att möjligheter är någonting som existerar i framtiden och är 

beroende av att vi skapar dem utifrån interaktion med andra människor och förmågan att 

reflektera över en situation och samtal. Huruvida möjligheterna upptäcks eller skapas är 

beroende av vad man väljer att tro. Det behöver inte vara en fråga om det ena eller andra, utan 

en möjlighet kanske är både och? (Nielsen at al. 2012). Johannisson (2017) förklarar att 

entreprenörskap är otänkbart utan entreprenörens sociala relationer. Personligt nätverk och 

nätverkande är bidragande för att möjliggöra att arbetsinsatserna ska kunna uppnå nya 

realiteter. Samarbetet och nätverkandet är enligt Johannisson lika viktigt för entreprenören 

som blindpinnen är för den blinde mannen.  

 

“The personal network is to the entrepreneur what the stick is to the blind (wo)man.” 

– Johannisson (2017, s. 139) 

 

Vi anser att föreställningen om entreprenören är att det är en person som ser och tar tillvara på 

möjligheter med hjälp av sitt sociala nätverk och skapar således mer-jobb. Detta kan liknas 

med en egenföretagare, som skapar någonting nytt, genererar jobb och bidrar till ekonomisk 

tillväxt. Likt vad Nielsen et al. (2012) tog upp så är småföretag mer viktiga för den 

ekonomiska tillväxten än vad stora företag är. Vi drar en generell slutsats och kopplar ihop 

dessa två begrepp med entreprenörskap och menar på att de flesta egenföretagare kan ses som 
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en typ av entreprenör som sett och tagit tillvara på en möjlighet och skapar till en början ett 

litet företag och kan således bidra till ekonomin. 

3.2.2 Den klassiska egenföretagaren 

I dagens samhälle är det vanligt att vara egenföretagare. Carter och Jones-Evans (2006) har 

tagit upp ett exempel från 80-talets Storbritannien då egenföretagandet ökade med 60 % och 

bidrog till 13 % av den totala arbetskraften. Den drastiska ökningen har sedan dess, framför 

allt under 80-talet och början på 90-talet, blivit väl omtalat och man har också diskuterat vad 

för typ av människor som tar på sig utmaningen att ge egenföretagandet en chans. Det första 

som tagits fram är skillnaden i lönen. Överlag tjänar en egenföretagare medellön, men det 

finns en signifikant spridning mellan två grupper. Det finns de människor som kategoriseras 

som höginkomsttagare, detta är oftast män, och så finns det den stora och växande gruppen 

med egenföretagare utan tillgångar. Att vara egenföretagare medföljer att personens framtida 

finansiella säkerhet hamnar i risk. Carter och Jones-Evans förklarar detta med att om en 

person har en växlande historia av anställningar, perioder utan anställning och som 

egenföretagare är det större sannolikhet att bli kategoriserad in i den lågbetalda gruppen av 

egenföretagare förr eller senare då de högst troligt har lägre tjänstepension och mindre 

besparingar på kontot. Detta, i sin tur, skapar en tilltagande heterogen syn på egenföretagare 

och att de som befinner sig i den lågbetalda gruppen inte kan förvänta sig drastiska positiva 

förändringar inom den snara framtiden. Denna föreställning om entreprenörers löner utgör 

ingen automatisk länk mellan en egenföretagare och fattigdom, eller mellan egenföretagare 

och framgång (Carter & Jones-Evans, 2006). 

 

Det har också diskuterats att det finns vissa nödvändiga egenskaper för att uppnå framgång 

som egenföretagare, som inte går att präntas in hos människor genom träning och utbildning 

(Carter & Jones-Evans, 2006). Carter och Jones-Evans menar att entreprenörer är födda med 

dessa attribut och en vanligt förekommande faktor för en person att bli egenföretagare är om 

denne är uppvuxen med en eller båda föräldrar som egenföretagare. Dock är det mindre 

sannolikt att de besitter de egenskaper och den kompetens som utger sig vara en god 

förutsättning för framgång. Ett tydligt mönster av företagande framtaget av Carter och Jones-

Evans är de demografiska egenskapernas väsentlighet. Först diskuteras det att andelen män 

som är entreprenörer är betydligt större än andelen kvinnor. En annan egenskap är åldern, 

både generellt och uppdelat mellan män och kvinnor. Det har visats att det är människor i 
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medelåldern som lockas av alternativet att starta eget; annars är åldersfördelningen män och 

kvinnor emellan väldigt lika, av dem som kan kategorisera sig som entreprenörer. Det enda 

påtagliga var att män i jämförelse med kvinnor har en benägenhet att börja egenföretagandet i 

tidigare ålder. En tredje egenskap är människors civilstånd. Det är till synes få personer som 

är singlar som startar eget. Det är alltså mer vanligt att man är antingen gift, skild eller änka. 

Anledningen till detta är att sannolikheten att en medelåldersman eller medelålders kvinna är 

gift, skild eller änka är större än om en person under 25 år blev tillfrågad. Det löper många 

risker med att vara egenföretagare. Detta gör att giftermål ger viss säkerhet samt att 

fästmannen eller fästmön ofta i en sådan situation ingår partnerskap i företaget och underlättar 

därmed det ekonomiska läget. Den etniska gruppen ses som den fjärde demografiska 

egenskapen. Det är vanligt att minoriteten presenteras geografiskt och visar mer på att 

samhällen verkar hålla ihop där kulturella traditioner kan observeras och där familjeföretag är 

etablerade. Utbildningsgraden har länge varit den avgörande faktorn vid bestämning av både 

satsningen av egenföretagandet och därefter den framgång som följer (Carter & Jones-Evans, 

2006). Föreställningen om den klassiska entreprenören som vi får fram utifrån denna teori är 

en välutbildad, gift man i medelåldern med en lön som är över medel eller till och med 

höginkomsttagare. 

3.2.3 Det lilla företaget 

Carter och Jones-Evans (2006) diskuterar olika roller företag har utifrån dess storlek. De säger 

att storföretagen som kan utnyttja viss makt på marknaden är de som ligger till grund för den 

tekniska utvecklingen samt att stora företag är mer benägna att utnyttja innovativa 

möjligheter. Det är således en nödvändig förutsättning att våga ta riskerna och osäkerheten 

associerade med innovation. Dock är det framtaget flertalet förklaringar till varför mindre 

företag har fler innovativa fördelar, framför allt inom vissa branscher organisationen arbetar i. 

Exempelvis är det skillnad i managementstrukturerna mellan stora och små företag. Stora och 

mer byråkratiska organisationer är inte ledande när det kommer till att bedriva riskfylld 

forskning och utveckling. I sådana företag måste beslut gå igenom och godkännas av många 

olika led i hierarkin innan de kan genomföras på de lägre nivåerna, vilket är tidskrävande och 

kostnadskrävande. Jämförelsevis i mindre företag kan innovativa förändringar och beslut tas 

mellan relativt få personer. Sådana aktiviteter fungerar mycket effektivare i mindre 

byråkratiska företag eller i mindre organisationer. En annan anledning till att småföretagen 

kan vara mer effektiva är att de större företagen ofta belönar de bästa forskarna genom att 
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befordra dem till en managementposition istället för att låta dem fortsätta att forska, medan 

småföretagen som inte har forskning och utveckling istället har innovativ aktivitet som en 

central roll i sin strategi för att vara konkurrenskraftiga. Carter och Jones-Evans har citerat 

ihop en sammanfattning om fördelarna småföretagarna har: 

 

“Smaller enterprises make their impressive contributions to innovation because of several 

advantages they possess compared to large-size corporations. One important strength is that 

they are less bureaucratic, without layers of “abominable no-men” who block daring 

ventures in a more highly structured organisation. Second, and something that is often 

overlooked, many advances in technology accumulate upon a myriad of detailed inventions 

involving individual components, materials, and fabrication techniques. The sales 

possibilities for making such narrow, detailed advances are often too modest to interest giant 

corporations. An individual entrepreneur’s juices will flow over a new product or process 

with sales prospects in the millions of dollars per year, whereas few large corporations can 

work up much excitement over such small fish, nor can they accommodate small ventures 

easily into their organizational structures. Third, it is easier to sustain a fever pitch of 

excitement in small organizations, where the links between challenges, staff, and potential 

rewards are tight. “All-nighters” through which tough technical problems are solved 

expeditiously are common.” - Carter och Jones-Evans (2006, s. 83) 

 

Det är vanligt att om en kreativ och innovativ person anställd på ett större företag har en idé 

om en ny produkt, förväntar de sig en nettovinst eller kompensation för produkten. 

Organisation kan i sin tur ha en annan, oftast lägre, värdering på innovationen eller så kan 

kompensationen vara mindre än vad den anställde först föreställt sig. Detta leder till att den 

innovativa personen kommer väga alternativet att starta upp eget istället. De småföretag som 

startas upp på detta sätt blir en spin-off på de större företagen och även om de vanligtvis inte 

har tillgång till stora forsknings- och utvecklingslabb lyckas de genom att utnyttja kunskapen 

och erfarenheterna från de större företagen. 

3.2.4 Beslutsfattaren  

I den klassiska ekonomiska teorin finns den ekonomiska miljön beskriven som oföränderlig 

och uppfattas därför perfekt. De välbekanta beslut som görs i denna typ av miljö antas 

rationella och förenklade medan de egentligen är väldigt komplicerade (Bergendahl, 2009). 
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Utifrån flera modeller har en idealbild av beslutsprocessen och rationalitetens fullkomlighet 

skapats. Modellerna illustrerar den rationella individen som 1) en person som gör optimala val 

i en klart definierad miljö, 2) att alla alternativ är givna för beslutsfattaren i en valsituation 

och beskriver alltså inte hur man kommit fram till alternativen, 3) att personen som ska fatta 

beslutet har fullständig kunskap om konsekvenserna av de framtagna alternativen och 4) den 

rationella individen har fullständig användning för konsekvenserna av alla framtagna 

alternativ. Modellerna stämmer inte överens med det ”verkliga livet” där individers beslut är 

begränsat rationella och beslutsprocessens komplexitet inte möjliggör för fullständig kunskap 

(Bergendahl, 2009). Bergendahl skriver att rationella teorier utgår från att framtiden myntas 

av oföränderlighet och stabilitet, vilket gör att det rationella beslutsfattandet inkluderar 

föreställningar om vad som kommer inträffa i framtiden. Till exempel får man gissa sig till 

nuvarande handlingars framtida konsekvenser, samt hur dessa handlingar framtida 

konsekvenser prioriteras. Då miljön inte är oföränderlig och stabil präglas besluten av 

felbedömningar. Vidare förklarar författaren att mål fastställs av individens önskningar och att 

de är baserade på tidigare val som individen erfarit. Individen samlar in och sammanställer 

information och lär av tidigare erfarenheter i organisationen genom att utvärdera tidigare val 

som varit lyckade och val som blivit mindre framgångsrika (Bergendahl, 2009). I linje med 

detta fortsätter Read et al. (2011) med att förklara att kunskapen är unik till varje enskild 

individ då alla erfarit olika saker. Detta som en faktor till beslutsfattandet i processen 

genererar en signifikant skillnad i olika satsningar beroende på individen. Skillnaden kan vara 

enorm mellan två personer även om de haft samma utgångspunkt i samma miljö. 

Erfarenheterna och lärandet blir en del i beslutsprocessen för att uppnå nya kunskaper (Read 

et at., 2011). 

 

Genom att lära av tidigare erfarenheter kommer kunskap hela tiden att samlas ihop i 

organisationen och således kan resurser fördelas på ett bättre sätt Bergendahl (2009). 

Bergendahl menar på att om ett företag ska kunna bli framgångsrikt är kunskapsutvecklingen 

inom organisationen en viktig förutsättning. Att utnyttja sina sociala nätverk i form av 

informationsbyten och samarbete blir därför väldigt betydelsefull för inlärningen. Bergendahl 

argumenterar även för handlingarnas inverkan på beslutsprocessen. Det diskuteras att 

handlingar först bli påtagliga efter att de avslutats, vilket innebär att individen handlar först 

och anpassar därefter sina mål. Varje individ har sen olika mål med att vara med och deltaga i 
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processen och de gemensamma handlingarna avgör vilka av målen som blir uppfyllda. Vidare 

fortsätter Bergendahl (2009) förklara en modell av Saravathy som stärker förståelsen av 

företagsetableringen genom individens beslutsprocesser. Denna modell präglas av två 

huvudsakliga processer: orsakssamband (causation) och verkställighet (effectuation). 

Orsakssambandsprocessen strävar efter att uppnå förutbestämda mål individen satt och utifrån 

dem fokusera på att välja mellan olika medel för att uppnå det givna målet, medan 

verkställighetsprocessen innebär att individens mål är föränderliga på så sätt att de är 

beroende på vilka medel en individ har att utgå ifrån. Utifrån givna medel fokuserar individen 

på att välja bland de möjliga mål som kan skapas (Bergendahl, 2009). 

3.3 Val av teorier 

 
Vi har i denna studie utgått från flertalet ledarskaps- och entreprenörskapsdiskurser. Vi valde 

ledarskapsdiskurser som syftar på olika ledarskapsstilar för att få en bredd inom ledarskap. 

Transaktionellt och transformativt ledarskap bygger mycket på skillnaden mellan en 

traditionell syn på ledarskap och ett mer modernt sätt att leda. Delat ledarskap handlar om att 

skapa gemenskap i en organisation och låta alla ta del av information och i beslutsprocesser 

för att få ökad förståelse för de beslut som tas. Autentiskt ledarskap åsyftar mycket till att 

känna sig själv och sin person för att på ett autentiskt sätt kunna leda de andra. 

Situationsanpassat ledarskap innebär att vara flexibel i sitt ledande beroende på situation och 

vilka människor man arbetar med. Det tjänande ledarskapet är serviceinriktat och bygger 

mycket på att sätta medarbetare och kund i första hand. Vi vill inte placera Grimslöv 

Skogstjänst AB:s VD med en specifik ledarskapsstil, utan kommer diskutera hans handlingar 

och det han säger utifrån olika perspektiv. D Alla utvalda ledarskapsstilar går in varandra, 

men deras fokus skiljer sig. Vi anser således att en person inte bara håller sig inom ramen för 

en viss ledarskapsstil, utan ledarskapet kan vara till exempel autentisk, situationsanpassat och 

transformativt. Detta är av stor vikt i vår studie eftersom vi vill ge ett exempel på hur 

diskurser kan förekomma i ett småländskt företag. 

Eftersom entreprenörskap inte är ett alltför studerat begrepp i dagsläget finns det inte så 

många olika teorier att tillgå. Vi har valt att basera entreprenörskap generellt för att få en 

uppfattning om vad det innebär och vad som hittills blivit forskat och studerat. Vi inleder med 

att ta upp begreppet entreprenörskap i teori och praktik, samt teorier om den klassiska 
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företagaren och det lilla företaget. Sista teorin som presenteras handlar om beslutsfattande och 

beslutsprocessen som har ett fokus på den rationella individen. På grund av att det finns olika 

diskurser om ledarskap och entreprenörskap har vi valt teorier för att skapa en bredd att stå på 

inför vår analys. 

3.4 Teoribegrepp 

 

Nedan presenteras en tabell där vänsterledet består av de teorier vi precis presenterat. I 

högerledet har vi samlat en till två begrepp som vi anser representerar de huvudsakliga 

egenskaperna inom varje teori. Utifrån dessa begrepp kan vi brett analysera och diskutera 

teorierna tillsammans med den empiri vi senare kommer att introducera. 

 
 

TABELL 3.2 Teoribegrepp   
Transaktionellt ledarskap Motivation 
  Styrmedel 
Transformativt ledarskap Motivation 
  Relationsorienterad 
Delat ledarskap Delegering 
  Självbestämmande 
Situationsanpassat ledarskap Motivation 
  Flexibilitet 
Autentiskt ledarskap Personlighet 
  Självkännedom 
Tjänande ledarskap Motivation 
  Öppenhet 
Entreprenörskap i teori och praktik Innovation 
  Möjligheter 
Den klassiska egenföretagaren Demografiska egenskaper 
    
Det lilla företaget Innovativ aktivitet 
    
Beslutsfattaren Rationalitet 
  Kunskap 

 
Källa: Egen bild  
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4. Företagande i Småland 
 
I detta kapitel har vi skrivit bakgrunden till vårt empiriska material och således en inledning 

och en slags förstudie angående Småland och de föreställningar som finns där. Vi har läst om 

den historiska synen som funnits om smålänningar samt uttalanden som gjorts mer i nutiden, 

och valt att presentera dessa. Vi har kommit över två stora organisationer från Småland för 

att ge exempel på det företagande som finns i landskapet för att sen avsluta med att förklara 

Gnosjöandan. 

4.1 Historisk syn på smålänningen 

 

Svenska folkets syn på smålänningar var från början nedvärderande och relaterat med 

negativa ordalag. Denna negativa syn kan delvis ha berott på att Gustav Vasa gav upprorsmän 

som ifrågasatte honom ryktet om att vara förrädare. Många av dessa män kom från Småland. 

En annan person som kan ha bidragit till den negativa bilden av smålänningar är prästen 

Esaias Tegner. Han uttalade sig om att smålänningar var snåla och oärliga. Detta är två av 

flera exempel på vad som har varit med och skapat en mörk uppfattning om Småland. På 

1800-talet började dock den destruktiva bilden att förändras i och med rykten om att Sankte 

Per format Småland och att det är Gud som skapat smålänningarna som en motsats till 

misslyckande. Den mer positiva bild av Småland och dess invånare som nu började råda har 

sedan dess utvecklats (Larsson et al., 2006). Selma Lagerlöf:s berättelse om Nils Holgersson, 

Linnéa Andréns småländska nationalsång, dansken Christian Molbeck skrev många böcker 

där han skildrade smålänningarnas goda lynne och låten Flickorna i Småland skriven av 

sångtextförfattaren Karl Williams är alla exempel på hur den negativa uppfattningen av 

landskapet kom att ändras och hur regionens positiva egenskaper mer började lyftas fram. Ord 

som användes för att beskriva Småland var vid denna tid raskhet, käckhet, slughet och 

godhjärtenhet (Larsson et al., 2006). Småland bestod under medeltiden från början av ”små 

land”, exempelvis Finnveden, Njudung och Möre. Landskapet har mycket skog, sjöar, hedar 

och åkrar som på sina ställen är svårframkomliga, kuperade och obrukbara (Larsson et al., 

2006). Småland är ett vackert område med många olika landskapstyper, men förr i tiden 

bidrog landskapet till att många människor fick lämna sina gårdar på grund av svårarbetade 

marker (Jansson, 2003). Landskapets historia tillhör människor som jobbat som jordbrukare, 
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hantverkare och skogsbrukare, men också emigranter och kyrkan. Det som genomgående 

karakteriserar deras arbete är att de fått göra det bästa av situationen med väldigt knappa 

resurser (Thor, 2003). En känd smålänning är författaren Vilhelm Moberg, som genom många 

av sina berättelser upplyst om livet i Småland. Boken Småländskt folkliv av von Platen (1982) 

beskriver några av Mobergs alla mindre kända texter och nedan presenteras ett av hans verk 

som förklarar hur livet kan ha sett ut i dåtidens Småland: 

  

“De somrar, då det blev dålig skörd på torpet till följd av torka eller bristande skötsel av 

jorden, följdes av svåra vintrar. Det fanns fattigt folk runt omkring i bygden, men för ingen 

var det så knappt med födan som för Emils familj. Ingen har det så dåligt som en 

dagsverkstorpare.” - Vilhelm Moberg skrivet av von Platen (1982, s. 58) 

4.2 Nutidens uttalanden 

 

I Smålands historia som precis presenterats finns utdrag av olika uppfattningar som funnits 

och som än idag finns om Småland och smålänningarna. Idag pratas det bland annat om det 

småländska ledarskapet; att den företagsamhet som varit och fortfarande förekommer i 

Småland kan avspeglas i deras ledarskap. Det finns alltså en föreställning om ett särskilt 

småländskt ledarskap som pratas om i folkmun och som vi även kan läsa om i tidningar, som 

till exempel i Smålandsposten (2017): 

 

“Småländskt ledarskap ska konkurrera med världen.” 

 

Vår nuvarande och föregående statsminister har uttalat sig om företagsamheten i vissa 

regioner, i detta fall Gnosjö och Gnosjöandan (Gnosjoregion.se, 2016), och vad det ger 

Sverige: 

 

“Gnosjöregionen och den särskilda anda kring arbete och företagsamhet som den står för, är 

en inspiration för alla oss som arbetar för en bra arbetslinje och för fler företag i hela 

Sverige.” - Fredrik Reinfeldt 
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“Jag brukar säga att Sverige är ett litet land men att vi kan vara oerhört starka och 

framgångsrika om vi samverkar och kämpar hårt. Det är Gnosjöandan ett bra exempel på.” 

- Stefan Löfven 

4.3 Gnosjöandan 

 

Wendeberg (1982) har skrivit en bok som heter Gnosjöandan-myt eller verklighet. Den består 

av intervjuer med företagare, företagarnas familj och deras medarbetare. Intervjufrågorna rör 

deras uppväxt, utbildning, arbetsliv, religion, barnuppfostran, syn på sig själv, relationer, 

glädjeämnen, framtidsplaner och Gnosjöandan. Gnosjömodellen är enligt Wendeberg det som 

syns av Gnosjöandan; alltså alla de företag som finns i regionen. Gnosjömodellen består av 

alla sorters företag och bygden kan allt från att gjuta och svarva, till att tillverka elektriska 

artiklar. Bygden var, och är fortfarande, i stort sett självförsörjande. Andra världskriget är ett 

exempel på en tidsperiod när Gnosjö kunde tillhandahålla med varor som Sverige annars inte 

kunde få tag på, på grund av omständigheterna som härjade i Europa. Jämfört med förr har 

företag i Sverige sammanslagits eller sålts, men det är något som Gnosjö bara delvis följt på 

grund av sin självständighet och lokala ledning. När vi läser Wendebergs bok finner vi 

berättelser om människors liv under 80-talet och de mest återkommande uttal är att de verkar 

vilja göra något som ingen annan gör; de älskar att arbeta; de vill ha inflytande över sitt liv, 

sitt företag och samhället; de är vana vid att jobba hårt; det är få företagare som vill expandera 

sina företag; de vill lösa sina problem själva och att det är viktigt att förvalta och bevara 

förfädernas verk (Wendeberg, 1982). Vi är medvetna om att denna bok är skriven år 1982, 

vilket innebär att miljön i Gnosjö kan ha förändrats sedan dess. Däremot är det väsentliga i 

denna text föreställningen om Gnosjöandan. Det är alltså ett lika väldiskuterat begrepp då som 

nu, 35 år senare. Gnosjö är en region i Småland och historierna som Wendeberg fått tag på i 

sin bok är användbara även för den studie vi vill genomföra. Gnosjöregionen är väl omtalad, 

men vidare saknar vi en koppling till resterande Småland; är Gnosjö en del som kan 

representera hela Småland? Föreställningen om småländskt ledarskap kan ha viss grund i 

Gnosjöbornas berättelser, men är likväl bara en region i Småland där föreställningen är stark. 
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4.4 Två av Smålands guldgruvor 

 

Det finns många kända personer i Småland. Personer som tillhör denna kategori är författare 

Vilhelm Moberg, Elin Wägner, Viktor Rydberg, John Bauer och Astrid Lindgren. Förutom 

författare är Småland även ett hem åt många kända företag och dess grundare som IKEA, 

Kosta Boda och Polkapojkarna. Småland erbjuder musik och annat kulturliv som bland annat 

dansorkestern Thorleifs och evenemanget ”Musik i glasriket” är exempel på (Jansson, 2003). 

Nedan beskriver vi två av de största företagen/organisationer som har sin härkomst från 

Småland. 

 

IKEA är idag ett välkänt varuhus och det började i de småländska skogarna. Ingvar Kamprad 

är IKEA:s grundare och han föddes år 1926 i Pjätteryd som är en by i närheten av Älmhult i 

Småland. Kamprads första affärsidé kom när han bara var sju år gammal och bestod av viljan 

att sälja tändstickor. Redan som sjuttonåring registrerade han sedan IKEA. Kamprad drev 

först sitt företag hemifrån gården, där produkterna från början inte bestod av möbler utan av 

pennor och fiskedrag. År 1953 öppnades den första möbelbutiken och två år senare, 1955, 

formgav IKEA sina egna produkter som vi känner till det idag. Sedan dess har det expanderat 

och finns nu i länder över hela världen som exempelvis Kina, Australien och USA (IKEA, 

2017). 

 

Ett annat välkänt företag i Småland är AB Glasriket som jobbar med marknadsföring av 

Glasriket och består av företag och kommuner som tillhör regionen. De kommuner som 

glasriket består av är Lessebo, Emmaboda, Nybro och Uppvidinge. Det finns hela 13 glasbruk 

i den nyss nämnda regionen, bland annat Limmared glasbruk, Orrefors glasbruk samt Kosta 

glasbruk. Traditionen att tillverka glas är flera hundra år gammal, men det var under 1800-

talet som tillverkningen verkligen tog fart. Under 1800-talet startade 77 nya glasbruk i 

Sverige och hälften av dem är placerade i just Småland. Smålands natur gav glasbruken 

förutsättningar att sköta sin verksamhet. Skogarna och vattnet användes som drivmedel och 

komponenter till glasprodukterna, plus att arbetskraften i regionen var mycket hög. 

Glasbruken har samarbete med olika konstnärer för att således få fram sina produkter och det 

omtalade samarbetet tycks vara en bidragande faktor till de framgångar som Småland har 

inom yrket (Glasriket, 2016). 
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5. Grimslöv Skogstjänst AB 
 
Nedan kommer först en presentation av vårt valda företag Grimslöv Skogstjänst AB och 

företagets grundare Mikael Samuelsson. Vårt fokus har hela tiden varit på tiden med 

Samuelsson, men då vi följt med och fått vara närvarande på möten och delaktiga i 

samtalsämnen som tillhör Samuelssons vardag har vi även fått möjlighet att prata med tre 

andra personer på kontoret en del. Vi har därmed valt att även kort presentera vilka de är 

och vad de gör på företaget. Därefter får ni följa oss dag för dag på företaget och var vi 

pratat om, fått göra samt observerat under en arbetsvecka. Allt empirist material är baserat 

på intervjuer och observationer. 

5.1 Företagaren Mikael Samuelsson 

 

Mikael Samuelsson är VD och grundaren av Grimslöv Skogstjänst AB. Han är född och 

uppväxt i Eneryda, Växjö. Hans pappa var lastbilschaufför och tog sedan även över 

Samuelsson farfars gård. Utöver detta fanns inget annat skogsintresse inom familjen. Som 

ungdom under 70-talet tjänstgjorde Samuelsson i militären. Han hade det fysiska- och 

teoretiska provet klart för sig och sökte in på polishögskola, men på grund av de många 

sökande kom han inte in. Nu, förklarade han, stod han vid ett vägskäl och visste inte riktigt 

vad han ville göra, men för att inte bara gå runt hemma sökte han sig till Skogbruksskolan i 

Ryssby. På Skogsbrukskolan fick de köra många olika maskiner och han fick beröm för sin 

talang bakom spakarna. 1986 var Samuelsson anställd som maskinist på sitt första riktiga 

jobb. På grund av en skada i handen bytte han sedan jobb till vad han berättade som ett 

mycket bra företag med en bra chef där han trivdes. Detta nya jobb förde Samuelsson till 

Emmaboda. I början av 90-talet var det en storm i Tyskland som medförde flera förfrågningar 

av kunniga svenskar att komma ner och jobba. Samuelsson avböjde erbjudandet, men i mitten 

av 90-talet fick han än en gång frågan och åkte ner för att jobba några år. När han kom 

tillbaka till Sverige år 2000 startade han upp som egenföretagare och företaget är Grimslöv 

Skogstjänst. Till en början var företaget beläget i hemmet hemma i Grimslöv. Eftersom han 

var omtyckt i Tyskland och duktig inom sitt arbete blev han tillfrågad igen och åkte ner 

ytterligare några år och arbetade, men på grunda av familjeangelägenheter kom han snart hem 

igen. Vid denna tid var de omkring 7-8 anställda och Samuelsson flyttade företaget till 
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Vissefjärda och till riktiga lokaler. De hade en del att göra efter stormen Gudrun år 2005. När 

företaget växte ytterligare valde han av skattemässiga skäl att år 2010 bli ett aktiebolag. 

Expansionen ledde till att de var i behov av ännu större lokaler och via kontakter hamnade de 

i en gammal industrilokal i Lindås, där de efter närmare två år håller till än idag. Idag är de 

omkring 40 anställda, varvid ca 20 % av alla är fastanställda och resterande ca 80 % är 

säsongsanställda, men återkommande. Grimslövs Skogstjänst AB erbjuder tjänster som 

näringsåterföring, plantbehandling, arborister, röjning och markberedning. De upphandlar och 

arbetar på ett stort område i Småland som rör sig mellan Vetlanda, Västervik, Kalmar och 

nedåt Ronneby. De anställda som tar på sig olika uppdrag utgår från närområden där de hyr 

lägenheter eller lokaler, eller får sova över på vandrarhem och liknande. Deras största 

uppdragsgivare för detta område är Södra Skogsägarna. Utöver Södra får de uppdrag från 

privatpersoner, kommuner och andra företag. De får jobb genom att de vinner anbud om 

jobben som är baserat på förhandling. Bara det senaste året har Grimslöv Skogstjänst AB 

expanderat hela 80 % och omsätter idag 22 miljoner kronor. 

 

På kontoret i Lindås finner vi Karl-Johan Modig som kan liknas som Samuelssons högra hand 

och är en av de få personer som är fastanställda. Efter att ha studerat i Umeå var Modig 

anställd på Södra Skogsägarna i några år innan han började på Grimslöv Skogstjänst AB. Där 

är det främst Modig som tar in order och resonerar om upphandlingarna. Utifrån vad det är för 

uppdrag de får in är det även Modig som bär ansvaret på personalsidan genom att se till 

uppdragens storlek och tid och sålunda planerar antal arbetare med rätt kompetens på rätt 

ställe. 

 

Agnieszka Kus (Agnes) kommer ursprungligen från Polen. Det är Kus som har hand om 

planering av plantering samt efterkontroll. När Grimslöv Skogstjänst AB fått en beställning 

om ett uppdrag att plantera är det Kus som, utifrån antal hektar, planerar vad för 

kompetensområde som behövs, hur länge och när, samt antal plantor som behövs för 

markområdet. Efter att arbetet är utfört är det upp till Kus att kontrollera så att arbetet gått rätt 

till och att planteringen frodas som den ska. Ett felsått frö kan ge tråkiga och ekonomiska 

konsekvenser. Exempelvis behöver varje planta ett visst avstånd från nästa för att kunna växa 

ordentligt. 

 



Ekonomihögskolan | Civilekonomprogramet | Management | Magisteruppsats 30 hp 
 
 
	

	 48 

Christian Banérsson har varit anställd på Grimslöv Skogstjänst AB sedan år 2008. 

Dessförinnan var han egenföretagare, men på grund av konkurrensen med de större företagen 

blev det svårare att få arbete. Idag sitter Banérsson också på kontoret och är den som utifrån 

Karl-Johan Modigs och Agnes Kus planering inför ett uppdrag planerar transporten med 

plantor samt vem som ska ha vilken firmabil av de anställda. 

5.2 En vecka i Grimslöv Skogstjänst AB 

 

Dag 1 

 

Måndag den 27 mars 2017 - Vi kom till Emmaboda och Grimslövs skogstjänst AB klockan 

7.30 och möttes av en blåvit industrilokal med många tjänstebilar uppställda på parkeringen.  

Vi var säkra på att vi kommit rätt med den tydliga loggan som är en röd och svart ekoxe på 

byggnaden och bilarna. Väl inne i lokalen möttes vi av en glad hund tätt följt av Mikael 

Samuelsson, klädd i svarta arbetsbyxor, kängor och rutig flanellskjorta. Vi slog oss ner på 

hans kontor och fick direkt en genomgång om företaget och deras maskiner med hjälp av 

Youtube-klipp och vi fick även en chans att mer ingående förklara vår avsikt med att vara där 

i en arbetsvecka. Under tiden som vi satt och pratade inne på kontoret kom ett flertal anställda 

in genom den öppna dörren som vi hälsade på. Samuelsson gav en kort presentation av oss 

och vi fick en snabb uppfattning om den anställdas roll i företaget. I samband med detta 

förklarar Samuelsson att han tror att företag måste skaffa sig rätt kompetens och personal och 

att en balans mellan att vara praktiskt kunnig och utbildning är viktig. Det är också en av 

anledningarna till att han själv inte har högst lön i sitt företag, detta för att behålla personal. 

Efter en och en halv timme tog en anställd över en av våra stolar på andra sidan skrivbordet 

av Samuelsson medan vi fick beskrivning till kaffeautomaten. Näst på schemat väntade en 

Hjärt- och lungräddningsutbildning för de anställda som inte fick plats på morgonens första 

utbildningstillfälle. 

 

Utbildningen hölls inne i ett lunchrum med undanröjda stolar och bord, med blekgula väggar 

och plåttak. Mot ena väggen fanns en diskho och avlastningsbord, samt ett kylskåp. Under 

utbildningen var de fler personer än vad där fanns ”Little Anne”-dockor att öva på och några 

fick därför dela. Samuelsson var väldigt involverad i utbildningen och var en av dem som 
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snabbt erbjöd sig att dela, men när ingen tog initiativ av att ställa sig bredvid honom slängde 

han blicken åt vårt håll där vi satt i hörnet och observerade och sa med glimten i ögat, “Jag är 

chefen så det är ingen som vill komma till mig”. Efter drygt en timmes utbildning fick vi vara 

med på ett möte där Mikael Samuelsson, Karl-Johan Modig, Agnes Kus och Christian 

Banérsson gick igenom planering och information angående sina uppdrag. Detta kunde 

innebära hur många personer som behövs på vilket ställe med olika nationalitet och 

kompetensområde, vem som skulle ha vilken (stor eller liten) bil, boendealternativ samt 

semesterupplägg inför sommaren. Arbetsuppgifterna var delegerade från Samuelsson, men de 

hade svårt att exakt förklara skillnaden på sina uppgifter. Mötet ägde rum i en större sal med 

tre skrivbord där Modig, Kus och Banérsson sitter om dagarna och utför sina uppgifter när de 

inte är på vägarna och kör till eventuella kunder och arbetsplatser ute i skogen. Denna sal, 

eller kontor, är även det första man som besökare ser och är även en form av reception. 

Samuelsson tog sig tid att presentera oss och vårt syfte för de andra som delar på 

kontorsutrymmet och vi fick ta del i samtalet och ställa frågor i slutet mötet. De anställda 

kommer från olika delar av Europa och vi ställde frågan om hur det fungerar med att arbeta 

med så många olika nationaliteter. Som svensk kan atmosfären mellan arbetarna ibland 

uppfattas hetsigt och ”aggressivt” och Kus, som själv kommer från Polen, förklarade detta 

med att vi svenskar är duktiga på att diskutera ett problem, medan personer från öststaterna 

mer bråkar om ett problem. Detta kan i sin tur göra ett litet problem än större och fler problem 

uppstår. Vi fick uppfattningen om att Kus kan vara en del av lösningen på detta problem med 

sin kompetens, men också med sin bakgrund. En annan stor skillnad är bristen på språket, 

både svenska och engelska. När Modig till exempel förklarat ett uppdrag för en anställd med 

utländsk bakgrund och avslutar med “Do you understand?”, blir svaret alltid “ja”, mycket på 

grund av deras stolthet även om de kanske inte uppfattat uppgiften helt. Några övergripande 

observationer som vi gjorde under detta möte var bland annat att de gick på den väsentliga 

frågan och diskuterade den tills de hade ett beslut, samtidigt som det avbröt med en lättsam 

kommentar eller en vänskaplig pik emellanåt. De tilltalade varandra med smeknamn och hade 

en väldigt öppen dialog med både oss och varandra. 

  

När klockan närmade sig 13.00 satt vi i bilen på väg till Nybro för lunch som vi blev bjudna 

på. Samuelsson tog emot flera samtal under bilresan om en maskin som gått sönder på Öland 

och ringde vidare för att komma på en lösning på problemet. Med hjälp av en Ipad kunde han 
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lokalisera platsen där den trasiga maskinen fanns, bland annat. Detta resulterade i flera stopp 

längs vägens många avkörningsfickor. Han förklarade för oss efter att han lagt på ett av 

samtalen att “det är bra att man har ett nätverk av människor; det kommer man långt med för 

att lösa ett problem snabbare. Det gäller därför att i tid betala sina fakturor och skapa 

förtroende”. Detta var någonting han tog upp mycket under hela dagen; att vara entreprenör 

handlar om pengar i slutänden. På vägen hem från Nybro körde vi förbi ett av deras 

arbetsområden där en maskin stod parkerad ute i skogen. Den anställde som arbetar på plats 

var för tillfället ledig på grund av vård av sjukt barn och Samuelsson ville dubbelkolla så att 

ingenting blivit snott och att allting var på plats till att denne anställda skulle komma tillbaka 

till jobbet dagen därpå. I slutet av dagen berättade Samuelsson att många av dem han anställt 

var förr lågbetalda på andra företag, men att han anställde dem och gav dem den lön de 

förtjänar. Han menar på att “det är synd att inte utnyttja deras kompetens och även ge dem 

möjlighet till en bättre situation och liv”. Att hjälpa andra visar han även med sitt arbete som 

han vill starta upp med nyanlända i Sverige, genom att ge dem arbete och få in dem i sitt 

nätverk och det svenska samhället. Detta är bara en av alla idéer som Samuelsson berättar för 

oss under dagen och att han är en nytänkare går inte att ta miste på. När han pratar om sina 

idéer frågar vi om han utnyttjar BNI3. Han hade aldrig hört talas om nätverket, men säger att 

det är exakt det tankesättet han försökt få igång med företagscenter i Emmaboda dock har det 

gått trögt. 

 

I ett företag måste man vara som en familj där man har förtroende för varandra och hjälper 

varandra vid problem, samtidigt som att arbete är ett åtagande och om det inte sköts eller om 

den anställde inte levererar blir denne uppsagd. Vi uppfattade det som att familjen är väldigt 

viktig för Samuelsson då han själv gjort uppoffringar för sin egen familj genom att jobba långt 

hemifrån och enbart träffar sin fru ungefär fem gånger i månaden. Han säger att det är långt 

hem och vill inte lägga flera timmar på körning fram och tillbaka tidigt på morgnarna och sent 

på kvällarna med konsekvensen att vara trött hela tiden. Detta är anledningen till att han 

utnyttjar företagets vilorum och sover över där under arbetsveckan så att han är pigg och glad 

när och om han väl kommer hem för helgen. Under dagen berättade Samuelsson om en av 

sina anställda som snart ska bli pappa och sa “Jag hoppas inte han är på jobbet de första tio 

dagarna, det är en viktig tid”, vilket ännu en gång syftar till hans familjekära sida. Han 
                                                
3 BNI är Sveriges största affärsnätverk och genom att vara affärspartner förmedlas kontakter som kan öka 
möjligheterna för företaget (BNI, 2017) 
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nämner även att det essentiella är beröm och att han alltid börjar med bekymmer och avslutar 

med beröm, för det är det sista som sagts den anställde kommer ihåg. 

 

Dag 2 

 

Tisdag den 28 mars 2017 - Andra arbetsdagen började med att vi satt på kontoret utan 

Samuelsson som var iväg och omplacerade en av sina anställda på morgonen. När han kom 

tillbaka hade han köpt med sig frallor till alla på kontoret och i samband med förmiddagsfikat 

hade de ett litet möte angående veckan. Under tiden kom en man som jobbar som bärgare in 

på kontoret. Han blev hälsad med en hård kommentar, men det var hela tiden en skojfrisk 

jargong sinsemellan. Lite i tio satte vi oss i bilen för att åka till Öland för att transportera den 

maskin som förklarades sönder under gårdagen och på vägen dit började vi prata om 

företagets hemsida. Samuelsson upplyser om att hemsidan inte är uppdaterad på ett tag och att 

viss del av informationen således inte längre är aktuell. Han påpekar vikten av en 

professionell hemsida och vill så småningom uppdatera sidan så att information om vad som 

händer i företaget, som till exempel att vi var där och hälsade på en vecka, sprids och kan vara 

roligt att dela och marknadsföra även som inlägg på Facebook. Han suckade dock djup när 

han tänkte på kostnaderna för att anställa en IT-ansvarig. Inom den digitala världen och 

utvecklingen är Samuelsson väldigt intresserad och med många idéer för effektivisering, men 

saknar kunskapen inom området. Han har ett förslag om att göra Södra Skogsägarnas 

applikation för navigering effektivare, då han anser att återrapporteringen som den är idag kan 

göras tydligare och därmed kan många onödiga samtal undvikas. I samband med detta nämner 

han att det är svårt att hitta rätt personer som förstår och kan möjliggöra denna vision, liksom 

de många andra han har. Med hans idérika sinne beskriver han sig själv som en entreprenör av 

denna anledning. Han finner inget värre än när någon säger “Så har jag alltid gjort och 

kommer alltid göra”. På skogsvägarna i Småland pratade vi även om Smålands historia. 

Samuelsson berättar att människor i Småland förr hade ett hårt liv, vilket visar sig exempelvis 

genom utvandrarnas väg. Han berättar att han tillsammans med sin fru köpt sitt föräldrahem 

och på det på marken förr fanns flera soldattorp. Han fortsätter med att berätta att det i ett av 

soldattorpen bodde en kvinna “[…] som hette Stina tillsammans med sin man och fyra barn. 

Olyckligt nog så stupade mannen i krig och Stina och barnen var då tvungen att flytta från 

torpet eftersom det var statens egendom och hamnade så i fattigstugan. Stina och barnen fick 
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vandra till fots med sina ägodelar mellan soldathemmet och fattigstugan och en dag de var på 

väg tillbaka för att hämta en fler ägodelar till möttes det av att hela torpet stod i lågor och 

allt brann ned. På denna plats finns i dag en åker som är uppkallad efter denna händelse, 

Stinas täppa.” Samuelsson avslutar historien om Stina med att förklara att han tror det hårda 

livet förr kan ha påverkat generationer och deras företagande; att man måste klara sig själv på 

väldigt lite. Huruvida det påverkat honom vet han inte. I stort sett hela vägen till norra Öland 

fick vi historia efter historia berättad för oss. Det kunde vara om ett visst ställe eller byggnad 

vi körde förbi; det kunde vara en berättelse om ett midsommarfirande eller en 

husvagnssemester, om hans barn och barnbarn, en historia om jobbet i Tyskland, eller en 

pinsam upplevelse han själv erfarit. Det var en högst underhållande bilresa. 

 

Framme i skogen väntade vi in en lastbil som skulle frakta hem en trasig maskin. När lastbilen 

svängt runt i skogen och Samuelsson kört upp maskinen på släpet var det bara att sätta sig i 

bilen för att köra tillbaka igen. På vägen hem från Öland diskuterade vi framgångsrika 

personer och Samuelsson nämnde framförallt Ingvar Kamprad. Han tycker att Kamprads 

imperium och hur han byggt upp det är respektingivande, eller som han också uttrycker det 

“Kamprad är skitbra!”. Han delar en historia om när Kamprad åkte till Ryssland för att köpa 

glas. Ikea-grundaren köpte aldrig några glas då de var dyrare än vad han ville betala, även om 

det bara handlade om några ören. Förklaringen var att skillnad kanske inte är så stor per glas, 

men då Kamprad tänkte köpa en större kvantitet blir priset väldigt viktigt. Samtalsämnet ledde 

oss in på Samuelssons släkting som likt Kamprad bara två generationer tidigare sålde fröer 

och blyertspennor. Syftet med berättelsen om hans förfader och Kamprad är att en bra 

entreprenör ser möjligheter, vad de än må vara. Andra entreprenörer som kommer på tal är 

Bert Karlsson som verkligen ser tillfällen och beakta dem. Entreprenörskap, klargör 

Samuelsson, handlar om ett driv hos människan. Bill Gates, Percy Barnevik och Anders 

Öman är andra stora företagare som passar in under kategorin entreprenörer enligt 

Samuelsson. Även om många av ovan nämnda personer idag har startat och/eller driver stora 

företag nämner han samtidigt att många av hans egna visioner och mål med Grimslöv 

Skogstjänst AB är uppfyllda och strävar inte efter att göra företaget större. 

  

Förutom att beskriva sig som en entreprenör säger Samuelsson att han även är en ledare. Han 

tycker att entreprenörskapets driv och ledarskapets planering och motivering av anställda ska 
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balanseras och att båda begreppen behövs och hör ihop. Ledarskap handlar mycket om att 

motivera de anställda och han berättar om en man som räddade ett företag genom att prioritera 

de anställda och deras miljöer. På frågan om hur han själv motiverar sina anställda svarar 

Samuelsson att han borde och vill göra mer för de anställda. Samtidigt påpekar han att om en 

anställd kommer med förslag och idéer hjälper han gärna till att utveckla och möjliggöra dem, 

som exempelvis gå en utbildning. Att Samuelsson jobbar på detta sätt är även något vi fått 

glimtar av, på möten frågar han om de anställdas tankar och vill gärna att alla ska ta plats på 

möten och i samtal. Han klargör för oss att han vill att de anställda ska ta egna initiativ och 

tror det är en väg att göra företaget mer effektivt; alla beslut ska inte behöva gå genom 

honom. Samuelsson vill inte hålla på och upprepa saker hela tiden utan vill att de anställda 

ska känna att de kan testa sig fram. Han menar på att när de till exempel befinner sig flera mil 

bort i någon av Smålands skogar med den kunskap de har tvekar Samuelsson inte en sekund 

på att de anställda kan fatta bra beslut för fortsatt arbete. Samtidigt är bra dialoger viktigt och 

han understryker vikten av att ha “Karl-Johan att bolla idéer med”. Han ger ett exempel på 

P-G Gyllenhammar, som han i många avseenden tycker varit bra för Sverige, men att det 

samtidigt sägs att Gyllenhammar var väldigt hård och ofta kom i sitt privatplan eller limousin. 

Att ledaren är den som har sådana förmåner tycker inte Samuelsson om. Han bedömer att 

ledare generellt inte är något besynnerligt och känner sig således obekväm i sammanhang där 

han ses som speciell på grund av sin roll som ledare. Han påpekar att det ska handla om att 

inge förtroende och förklarar att man därför inte behöver ha några fina kläder eller dyra bilar 

för att vara duktig på sitt jobb och beskriver sig själv som exempel på detta. 

 

När vi pratar om ledarskap berättar Samuelsson om hur de jobbar på företaget och hur han 

tror det blir som mest effektivt. Han anser att det är viktigt att para ihop arbetslagen rätt, 

antingen genom att individernas personlighet passar ihop eller exempelvis en nyutbildad med 

en kunnig och driftig person. Han finner detta viktigt för att de anställda ska känna sig 

motiverade. När vi närmar oss Emmaboda bjuder Samuelsson på lunch och medan vi sitter 

och äter ställer vi frågan om han någonsin tar en paus från arbetet, varav han svarar “Jadå, 

ofta, men det beror på hur organisationen ser ut”. Han åsyftar att om arbetet flyter på kan han 

slappna av, men är det något bekymmer tänker han på den hela tiden och kan då inte slappna 

av på samma sätt tills problemet är löst. Han uttrycker också “Vad är det för mening att jobba 

om det inte är lönsamt?” och belyser hur mycket han jobbar med företagets likviditet. Det är 
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stora summor hela tiden och det är påtagligt att Samuelsson försöker balansera kostnaderna 

och effektiviteten. Detta är något han försökt utveckla genom att gå en kurs i 

företagsekonomi. För att bli effektiv i ett företag tror han att chefen behöver ha disciplin på 

sina anställda och klargör därmed att om något är fel i arbetsgruppen beror det ofta på ledaren. 

Samtidigt är viktigt att vara mänsklig och klargör för oss att det är “viktigt att veta att ingen 

tänker på dig.  utan man ska vara egoistisk och alltid göra något för sin egen skull, detta inte 

bara i företagsvärlden”. 

 

Dag 3 

 

Onsdag den 29 mars 2017 - Vi börjar oss nu känna oss mer bekväma och hemma i företaget 

och började dagen med att slå oss ner mellan Samuelsson och Modig som satt och samtalade 

och gick igenom dagen för att underlätta och planera för alla parter. Vi diskuterade även 

rollen för nyanställda på ett företag. De berättar om ett företag de erfarit som behandlar 

nyanställda som något negativt och dåligt, men att Samuelsson tycker det är viktigt att ge de 

nyanställda en chans. Han berättar för oss om en man han anställde som efter ett tag i 

företaget hade råd att köpa sitt första hus tillsammans med sin familj. Samuelsson menar på 

att man redan efter den första veckan kan se hur eller vart de nyanställdas kvalitéer fungerar i 

företaget och kan således se dem som en tillgång. Samuelsson sa att efter fem minuter märkte 

han, att den praktikant de själva för närvarande har för två veckor framåt, var intresserad och 

duktig och det är något han värderar och vill ta tillvara på. “Bara för att man är ny betyder 

det inte att man inte är en tillgång för företaget”. Samuelsson förklarar att han tar för givet att 

de kan jobbet om de har utbildning inom området och om de säger att de kan en specifik 

arbetsuppgift. Mikael berättar även att han för samtal med nyanställda efter ungefär en månad 

så att de har möjlighet att förklara positiva och negativa upplevelser på arbetsplatsen. 

Samuelsson anser detta viktigt för att det ska fungera så bra som möjligt på företaget. Det är 

viktigt att de anställda inte känner sig utstötta. Som vi nämnt innan jobbar Grimslöv 

Skogstjänst AB med upphandlingar och de har därmed kontakt med andra företag, kommuner 

och privatpersoner. De påpekar att det är viktigt att låta människor i andra organisationer 

komma in i sina arbetsuppgifter och hjälpa dem utvecklas för smidigare samarbete. Efter vår 

pratstund går Samuelsson och ringer några samtal inne i sitt kontorsrum och lastar sedan in ett 

däck i bilen. 
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Medan Samuelsson förbereder för avfärd fick vi tid att lära känna några andra på kontoret lite 

bättre. De beskriver sin chef som någon som fångar upp och möjliggör, inte bara sina, utan 

även deras idéer. De nämner också att “eftersom företaget vuxit snabbt det senaste året måste 

uppgifter som Samuelsson är van vid att sköta själv delegeras ut till dem”. Trots detta är 

Samuelsson kontrollerande och dubbelkollar så att arbetet blivit gjort på rätt sätt. Anledningen 

till detta tros vara det faktum att Grimslöv Skogstjänst AB är något Samuelsson tagit hand om 

och drivit i väldigt många år och vårdar det därmed som ett skötebarn. Vi fick förklarat att 

“medan en annan känner sig helt slut och sliten efter en heldag på jobbet vid 16.00-tiden, 

sätter Samuelsson sig inne på kontoret och börjar fakturera till inpå sena kvällar”. Alldeles 

innan det var dags att åka iväg på dagens första uppdrag fick vi även chans att kika runt på 

kontoret. Intrycket vi fått av det är att det är väldigt enkelt. Det är simpelt inrett, annars öppna 

ytor och lokaler. Där finns inte fler möbler än nödvändigt och det är uppställt med papper och 

dylikt lite överallt. I hallen hänger en stor whiteboardtavla med allas namn uppskrivna tätt 

följt av datum när de, i detta fall säsongsarbetarna, arbetar sin sista dag samt semestrar. 

Bredvid namnen på tavlan hängde även olika tidningsurklipp från olika tidningar som 

Smålandsposten, Baromentern och DirektKontakt Skog, alla var från 2017 med inslag om 

dem och företaget. 

 

“Inhyrda röjare räddare i tiden” 

 

“Mikael ordnade stark växtkraft med skogsvård” 

 

“Bracke M25 visar vägen” 

 

“Ny bioaska sluter kretslopp” 

 

“Skogsföretaget som växer så det knakar” 

 

Efter en liten stund var vi snart iväg för att lämna av det däck som tog plats i bagaget och 

samtidigt hämta upp en anställd. På vägen dit frågade vi om detaljer om arbetet de gör. 

Samuelsson berättade detta väldigt ingående och visade hela tiden med exempel i skogen med 
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skillnader på olika marker och vad för arbete som gjorts medan vi körde. Under tiden ställde 

han frågor för att se om vi förstått och använde sig av liknelser för att förklara där vi hade 

svårt. Det är tydligt att han är engagerad och upprymd av ämnet och är i benämningen 

arbetsskadad genom att titta mycket på skog och mark. Våra frågor gjorde även att han kom 

på saker han glömt, vilket han tog tag i direkt och genom att ringa några samtal. Vi fick 

uppfattningen och han påpekade även själv att det är mycket stress som påverkar hans 

arbetsliv. Generellt under våra resor avbröts våra samtal konstant av en ringande telefon med 

viktiga ärenden, vi slutade därmed prata för att lämna rum åt hans arbete. Enda gången 

mobilen inte används är under möten med anställda eller kunder, vilket Samuelsson 

poängterade flera gånger. Mitt ute i skogen hämtade vi planeraren och högläggarens förare 

Andreas. Högläggaren är den enda av sitt slag i södra Sverige. Den används ofta i Norrland på 

grund av deras klimat och då förmultningsprocessen går snabbare i Sydsverige är den inte 

nödvändig, men resultatet blir bättre. Att använda högläggaren i denna del av landet ger ännu 

en bild av Samuelssons idérika sinne. I bilen hade Samuelsson och Andreas en öppen dialog 

och diskuterade jobb. Det är tydligt att Samuelsson står för detaljerna kring arbetet, men de 

frågar och berömmer sinsemellan. 

 

När vi lämnat av Andreas på den nya arbetsplatsen körde vi en snabb sväng till Växjö för att 

hitta alternativa vägar för en maskintransport. Detta för att det ska bli billigare och mer 

tidseffektivt. Därefter bar det av mot Vetlanda för att planera näringsåterföringen som är 

lastbilar fyllda med aska som ska in i skogen. I bilen på vägen upp nämnde vi en kommentar 

vi observerat att Samuelsson ofta nämner efter att ha lyssnat på oss eller en anställd prata, 

“Det är sant det du säger”. Samuelsson berättar då för oss att han varit utstött som liten och 

även haft dåligt självförtroende. Då han har jobbat och jobbar med människor som har dåligt 

självförtroende går han på vad han själv vill höra. Han förklarar också att det är ett sätt att visa 

att han lyssnat på deras ord och åsikter; att han analyserar det de säger för att kunna ha en 

öppen dialog samt att det är ett bra sätt att bygga på med andra perspektiv efteråt. Vi har även 

uppmärksammat att han ändrar förklaringar och uttryck beroende på vem av sina anställda 

han pratar med. Samuelsson håller med och tydliggör att han medvetet ändrar eller anpassar 

sitt tal efter människor och nationalitet. Vidare drar han ett exempel om kulturkrockar när det 

kommer till olika hälsningar samt arbetssätt och konsekvenserna av dessa beroende på vart 

man kommer ifrån. Han förklarade bland annat att “man får vara försiktig när det kommer till 
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att berömma arbeten som slutförts med bra resultat. Beröm kan vi i Sverige uppskatta, men 

berömmer han en person som kommer från till exempel Polen, kan detta (snällt sagt) gå lite 

över huvudet på denna person som automatiskt uppgraderar sig själv till gruppledare eller 

gruppchef”. Även om det inte är avsikten med berömmelsen så kan det bli konsekvensen av 

positiv kritik. På grund av de olika kulturerna och personskillnader avslutar han varje 

uppdragsförklaring med att tydliggöra att de ska fråga om det behövs. Han menar på att det är 

bättre att fråga tio gånger för mycket än inte alls. På så sätt menar han “lyfter han ansvaret 

från deras axlar om någonting känns betungande eller blir fel”. När vi ändå pratade om 

honom vågade han till slut även fråga om vår uppfattning vi fått av honom de tre dagar vi nu 

varit där. Den främsta anledningen till detta förklarar han är att han själv som chef för dialog 

med sina anställda om något behöver förbättras eller om någon enligt honom till exempel har 

oönskat beteende som inte är bra för företaget och gemenskapen, men när det kommer till 

chefen tar de anställda inte initiativet med att ta upp frågan. De har försökt ha 

utvecklingssamtal för att få denna feedback, men tiden räcker inte alltid till. Vårt svar på hans 

fråga var att vi tycker att han är väldigt hård i rösten när han pratar med sina anställda, men att 

han samtidigt inte har långt till ett skämt eller ironi. Samuelsson förklarar att han varit alldeles 

för snäll och att det är svårt att balansera de båda och således ibland kanske kan uppfattas 

hårdare och mer bestämd än vad han egentligen är. I och med detta har han kommit på en 

egen miniregel som innebär att en chef ska vara den anställdes vän upp till 60-70 % och 

därefter en ledare de resterande 30 procenten. Det viktigaste, anser han, är en öppen dialog 

och tillit så kommer man långt.  

  

Våra frågor fortsatte hela vägen upp till Vetlanda. Vi kom in på ett samtalsämne om hans 

kontor och berättade att vi reflekterat över att han alltid har dörren till sitt kontorsrum öppen 

och mycket riktigt har denna dörr bara varit stängd två gånger. Samuelsson själv hade hellre 

velat sitta tillsammans med de andra i den mer öppna lokalen bakom ett skrivbord, men på 

grund av att det ibland kan vara högljutt när han behöver sitta i viktiga samtal och att han får 

in kunder kan det vara skönt med att det är lite avskilt. Denna öppenhet att inkludera alla 

syntes också i hans tankesätt angående traditioner. Han tycker det är viktigt med traditioner då 

han vill att de anställda ska känna sig sedda och delaktiga. Detta är en anledning till varför 

han säger “vårt företag” till de anställda. Julbord är årligt återkommande i företaget och kring 

lucia köper Samuelsson massa godis till kontoret. Detta år planerar han en fisketävling för de 
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anställda och deras familjer så att även barnen kan vara delaktiga. Samtalsämnet leder oss in 

på företagets lönesystem. Samuelsson tycker att likadana arbetsuppgifter ska ge lika lön, men 

om det utförs med mer kvalité eller får en högre befattning så ökas lönen. Vi frågar då om han 

anser att hans sätt motiverar de anställda vilket han tror att det gör, men samtidigt är inte 

pengar allt och han tror att strävan efter personlig utveckling och andra förmåner också 

motiverar. Han nämner att de exempelvis har gymkort de anställda kan utnyttja för att slippa 

betala månadsvis för det. Han säger att alla människor måste få en chans, spelar ingen roll vad 

man har för bakgrund eller utseende utan att alla ska få samma möjlighet. Samtidigt påpekar 

han att han inte vill få in mobbare eller besserwissrar i företaget. Det är den värsta typen av 

människor enligt Samuelsson och att om han upplever att det existerar i hans närhet är han 

villig att betala den summa det kostar att avskeda dem. Det är också viktigt att de som vill 

utvecklas ska få chansen att utvecklas. Samuelsson litar på sina anställda till 110% och han 

vill de ska ta egna initiativ och inte följa principer exakt. Vi frågar då om han tror att han 

ställer för höga krav på sina anställda. Mikael tror inte att han gör det generellt men däremot 

att han ställer högre krav på en av de anställda på kontoret. Hans tankar gick tillbaka till när 

han själv jobbade i Österrike i ett alpområde och som grön på ny mark stötte på ett trädslag 

som inte är så vanlig nämligen weißtanne, svensk silvergran. Han hade ingen att fråga utan på 

hemma på kvällen läste han på om granen. Dagen därpå utförde han sitt uppdrag utifrån 

silvergranens egenskaper så att den skulle trivas. När han kom ner från sin arbetsplats kom en 

herre fram och lite barskt frågade varför han gjort som han gjort, då det såg lite annorlunda ut 

runt om på vissa ställen. Med krasslig engelska och tyska förklarade han vad han stött på för 

trädslag och läst om det och att det var anledningen till att han gjort som han gjort. Herren 

som ställt frågan visade sig vara borgmästaren och svarade bara “Bra!”. Efter denna händelse 

fick Mikael Samuelsson hur många jobberbjudanden som helst. Syftet med denna historia 

menar Mikael Samuelsson var att om man vet varför man gör något på ett visst sätt och 

“lämnar ryggen fri” kan man komma långt. Han avslutar med att “Det är ett privilegium att 

kunna lämna över ansvaret på någon annan.”. 

 

Efter nästan två timmars körning kom vi fram till Vetlanda där vi körde runt i skogen för att 

beräkna area och planera kommande näringsåterföring i form av lastbilar med aska. 

Planeringen, menade Mikael, är till för att göra det så smidigt som möjligt och vi markerade 

vägen in med snitsel och hängde upp två där lastbilen skulle ha möjlighet att tippa innehållet 



Ekonomihögskolan | Civilekonomprogramet | Management | Magisteruppsats 30 hp 
 
 
	

	 59 

och använda som utgångspunkt för så lite förstörelse som möjligt. “Det ska se likadant ut i 

skogen som när vi kom.”. Det tog inte lång stund innan vi var på väg tillbaka igen. På vägen 

hem berättade Mikael den ena historien efter den andra om sina erfarenheter i Tyskland. 

Mikael startade en diskussion med oss angående hur han kan få in anställda i dialoger. Han 

drog ett hypotetiskt exempel vi fick svara på utifrån hur vi skulle agerat i den situationen. Han 

tycker det är jobbigt när individer inte tar plats och är delaktiga i samtalen. För honom är det 

är viktigt att de anställda hjälper till med att komma med idéer och ansluter sig till 

gemenskapen, medan vi istället menade på att alla är olika och att man inte kan värdera hur 

väl någon är en tillgång enbart utifrån personligheten. En händelse som Mikael verkar ha satt 

på minnet handlar om en tysk man från hans gamla jobb. Denne man, förklarar han, förde 

dialog med alla och det fascinerande med honom var att han lyssnade på alla. “Den tyske 

mannen kunde stå och prata med en anställd med en position under honom när en högre 

uppsatt kom och började säga någonting varav denna tyska man inte ens släppte blicken från 

den första personen som höll på att prata, utan lyssnade kvar och totalt ignorerade den högre 

uppsattes försök till konversation. Först när den andra personen fått prata till punkt och sagt 

sitt vände den tyske mannen sig om till den högre uppsatta och frågade ’Ja, vad var det du 

ville?” 

 

När vi nästan är tillbaka i Emmaboda frågar vi honom varför han gör så mycket för sitt 

företag och vad det är som får honom att stå ut. Han svarar att det är motiverande och att det 

är roligt, men att det också handlar om att företaget behöver det. “Det är en balans mellan 

överlevnad och intresse". Han säger att han anammar en fadersroll över företaget och de 

anställda. Precis innan bilen stängs av frågar vi vad han skulle gjort om han inte jobbat med 

skog. Han svarar att hans drömjobb är att bli läkare, men att han hade haft svårt att läsa till 

det. Det är hans drömjobb på grund utav att det inger makt och är en utmaning.  

 

Dag 4 

 

Torsdag den 30 mars 2017 - På grund av förhinder var bara ena av oss författare med denna 

dag som började med att Samuelsson stod och väntade vid stationen klockan 7.30 för att köra 

till kontoret. Väl inne stod Pavel Mali, som är en tjeck och har varit anställd på företaget i 

närmare två år. Mali stod med två andra tjecker vid sin sida och tillsammans med Kus var de i 
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processen med att kopiera personnummer och liknande innan de kan bli nya säsongsarbetare. 

Under tiden gick Samuelsson runt och letade efter viktiga papper och fakturor samt fixade 

med kuvert som skulle postas. Det tog inte lång stund innan vi satt i bilen igen för att utföra 

några ärenden där vi bland annat stannade till för att kontrollera den trasiga maskinen som 

hämtades hem från norra Öland. Strax innan klockan 9.00 var vi tillbaka än en gång på 

kontoret och dukade fram fika till ett utsatt möte. 

  

Mötet var med en anställd från Södra Skogsägarna som var skogsvårdsledare för Ronneby 

verksamhetsområde. De som deltog på mötet var alla som har sin plats på kontoret, vilka är 

Mikael Samuelsson, Karl-Johan Modig, Christian Banérsson och Agnes Kus utöver kvinnan 

från Södra. Alla var delaktiga på mötet på grund av att det är bra att veta hur 

skogsvårdsledarens tankar går kring uppdraget. På mötet kom det upp vilka entreprenörer som 

fick uppdraget och vilka ändringar som gjorts, till exempel har det tillkommit mer plantor att 

plantera samt mer markberedning. Tidigare i veckan var Kus nere Ronneby för att orientera 

sig i skogen där uppdraget ska äga rum. Med syfte till marken i Ronneby reagerade jag på att 

Samuelsson i detta avseende utbrister “Det är Blekinge. Det är en helt annan grej där nere.”. 

Allomfattande hölls en mycket lättsam stämning kring bordet och en familjär känsla men 

mycket skratt och påpekande om gemensamma samarbetspartners eller kunder. Angående 

högläggaren som de ska markbereda med berättade skogsvårdsledaren att “Det är ett nyfiket 

intresse kring markberedaren.”. Hon, skogsvårdsledaren, var även nog med att påpeka att hon 

gärna ville ha Samuelssons maskinister och plantörer på plats och menade på att eftersom det 

är de som ska markbereda är det även de som ska plantera, för kommer någon annan blir det 

fel. Lite skämtsamt sa hon att hon skulle kriga för resurserna på Södra. Samuelsson är givmild 

med sitt berömmande till allas tankar och ageranden han anser är bra och är noga med att 

uppmärksamma det. Han berättade under mötet även om ett misstag de hade gjort på Öland. 

På fastlandet i Småland, bland annat, är enen helig, vilket de glömt att berätta för arbetarna 

som skulle röja som i sin tur sparade varenda en. På Öland ses enen nästan som ogräs, vilket 

gav dem mer jobb. Men, menar han, “Det är ju bra att det händer så lär man sig.”. 

 

Två timmar senare när mötet var slut och vi sagt hejdå till skogsvårdsledaren bar det av i bilen 

mot Vetlanda där en nyanställd kör, vad Samuelsson kallade, askmaskin, men behöver diesel. 

Närmare bestämt, vi åkte dit för att tanka åt maskinisten, som inte fått tillgång till alla kort 
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och liknande än. På vägen upp berättade Samuelsson hur han och Modig varit ute och ätit på 

en pizzeria under gårdagen och de hade frågat ägaren hur lönsamheten på pizzerian var då det 

finns så pass många pizzerior i Sverige och fler i varje stad. I samband med detta hade de 

frågat varför ägaren tar 75 kr per öl och inte 55 kr per öl. Ägarens svar på frågan var att alla 

andra pizzerior tar 75 kr per öl och att han, ägaren, således tjänar mer per öl. Mikaels 

kommentar kom snabbt därpå när han försökte förklara att “Det handlar om kvantitet och 

marknadsföring. Ni skulle tjäna mycket mer på att sälja 10 stycken öl för 55kr än 2 stycken öl 

för 75 kr och i och med detta kommer ryktet om billigare öl att sprida sig”, varav krogägaren 

bara stod där och stirrade förbluffat nästan som att han insåg vad Samuelsson sagt. 

 

Väl framme i Vetlanda fick jag mig en föreläsning om vad askan innehöll och varför denna 

sprids ut i skogen. Vi pratade en liten stund innan vi åkte och tankade för att sen lämna bilen 

hos den anställde som fortsatt sitt arbete under tiden och sedan åkte vi hem igen. På vägen 

hem fick Samuelsson ett samtal från en av sina arbetare med en icke svensk nationalitet. Han 

berättade att samtalet med denna person alltid är lika spännande då både Samuelsson själv och 

personen i andra sidan luren inte är bra på engelska. Jag lät dem prata ostört, men när de lagt 

på frågade jag om den anställde förstod honom? Svaret löd “Nej, och jag förstod inte honom 

heller, men vi ska nog lösa detta ändå.”. Vi fortsatte en stund och halvvägs tillbaka blev jag 

bjuden på lunch. Det började luta mot slutet av arbetsdagen för min del så resten av vägen 

diskuterade vi allmänt, då man lärt känna varandra lite under dessa dagar. Redan från dag ett 

har han även försökt lära känna oss och berättar historier eller förklarar någonting utifrån 

anspelningar på vår härkomst och tidigare erfarenheter, exempelvis “hummerfiskaren” och 

“du som är van vid sten”. Utifrån alla historier vi fått höra och tankar och idéer Samuelsson 

har på förbättringar av diverse IT-funktioner och allmänna effektiviseringar i vardagen 

förklarade jag för honom att det är fascinerande hur mycket han verkar tänka, även när han 

diskuterar. Detta i och med att han själv ofta säger “Nu tänker jag bara medan vi pratar.” när 

vi diskuterat eller samtalat under dessa dagar för att sedan fortsätta konversationen. Till detta 

ryckte han bara lätt på axlarna till svar och sa “Ja, men det måste man ju.”. Därefter erbjöd 

han mig skjuts hela vägen hem, när vi ändå var ute och körde. Väl hemma tackade jag så 

mycket för veckan och han sa hejdå med kommentaren “Vad skönt det ska bli att bli av med 

er.”, och smilade. 
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På grund av att Samuelsson på fredagen skulle upp till Linköping bland annat där han skulle 

presentera och diskutera sin idé om den förbättrade applikationsfunktionen de använder, 

vilket vi fick förklarat för oss tidigare i veckan, ansåg han det onödigt för oss att komma alls 

under fredagen och gav oss således ledigt för att “förbereda oss för helgen”. Detta blev alltså 

vår sista dag med Mikael Samuelsson och Grimslöv Skogstjänst AB. 

 

Förutom det målade adjektivet “djävulskt” och extra ordet “vettu” som ytterst återkommande 

ordval i sina förklaringar och meningar, uppmärksammade vi också utmärkande citat 

Samuelsson sagt en eller flera gånger under veckan: 

 

“Fel gör alla, det är bara att rätta till.” 

 

“Ur dåliga förslag kan det komma bra idéer.” 

 

“Man gör så gott man kan, mer kan man inte göra.” 

 

“Det är sant det du säger.” 

 

“Lycka är när människor lyckas.” 

 

“Har du en vision du tror på ska du köra på den.” 

 

“Ett bra rykte tar flera år att bygga upp, men bara några sekunder att fallera” 

 

“Rätt maskin på rätt ställe, då fungerar allting.” 

 

“Jag köpte billigare däck, då kom smålänningen fram i mig” 

 

“Viktigt att passa på medan man lever, man ska ha kul.” 

 

“Man ska alltid ha ryggen fri” 
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“Rätt person på rätt plats” 

 

“Två hjärnor tänker bättre än en” 

5.3 Utvalda händelser, ord och uttryck 

 

Vi har valt ut händelser, ord och observationer som är genomgående under de dagar vi fick 

vara på företaget, vilka är de som står uppradade i det högra ledet. Utifrån dessa har vi skapat 

åtta kategorier som vi valt att sammanfatta empirin med för att sedan kunna sammansvetsa 

dessa med våra begrepp från teorin. 

 

Bild 5.1 Empirisammanställning 

 

1. Främjar gemenskap Noggrann med likasinnad förståelse 

  Anpassar sig efter kulturer och människor 

  Traditioner 

 

2. Nyskapare Pratar om nya system och idéer 

  Löser företagets problem 

  Letar efter rätt kompetens 

  “Ur dåliga förslag kan det komma bra idéer” 

 

3. Betänker Analyserar mycket 

  Medveten om sin framtoning 

  “Nu tänker jag bara medan vi pratar” 

  “Jag hör vad du säger” 

  “Rätt person på rätt plats” 
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4. Inspirerar Utbildar sin personal enligt ramar 

  Involverar sina anställda 

  Hjälper de anställda 

  Jobbar för ömsesidigt förtroende 

  Berömmer sina anställda 

  “Har du en vision du tror på ska du köra på den” 

  “Viktigt att passa på medan man lever, man ska ha kul” 

  “Det är sant det du säger” 

  “Man gör så gott man kan, mer kan man inte göra” 

  “Lycka är när människor lyckas” 

 

5. Engagerar sig Engagerar sig i aktiviteter 

  Är delaktig i många processer 

  Bryr sig om det lokala samt sina medarbetare 

  Uppmuntrar till långsiktiga relationer 

  Mån om sitt jobb och det han gör 

  “Man ska alltid ha ryggen fri” 

 

6. Karaktären Skämtsam och öppen 

  Har tuff men omtänksam attityd 

  Tillrättavisar dålig attityd 

  Anser tillit högst viktigt 

  Uppoffringar för sin familj 

  

“Jag köpte billiga däck, då kom smålänningen fram i 

mig” 

 

7. Delegerar Kontrollerar de anställda 

  Har inte specifika strategier till företaget 

  Jobbar mycket med balanser 

  “Rätt maskin på rätt ställe, då fungerar allting” 

  “Fel gör alla, det är bara att rätta till” 
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8. Kommunicerar Kommunicerar mycket 

  Berättar många historier 

  Pratar om sin egen person 

  Tycker det är viktigt med känslor 

  Tar upp exempel med hjälp av andra företagare 

  “Två hjärnor tänker bättre än en” 
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6. Analys 
 

I detta avsnitt har vi analyserat vårt empiriska material utifrån vår teoretiska referensram. 

Analysen stannar vid exemplet i vår fallstudie, men våra argument och perspektiv bygger på 

att det finns föreställningar entreprenörskap och ledarskap som beskriver regionala 

skillnader. 

6.1 Analysmodell 
 

TABELL 6.1 Begreppssammanställning   
Transaktionellt ledarskap Motivation Främjar gemenskap 
  Styrmedel Engagerar sig 
    Delegerar 
Transformativt ledarskap Motivation Främjar gemenskap 
  Relationsorienterad Inspirerar 
    Engagerar sig 
Delat ledarskap Delegering Nyskapare 
  Självbestämmande Delegerar 
    Kommunicerar 
Situationsanpassat ledarskap Motivation Främjar gemenskap 
  Flexibilitet Inspirerar 
    Engagerar sig 
Autentiskt ledarskap Personlighet Betänker 
  Självkännedom Karaktären 
Tjänande ledarskap Motivation Främjar gemenskap 
  Öppenhet Nyskapare 
    Inspirerar 
    Betänker 
    Engagerar sig 
Entreprenörskap i teori och praktik Innovation Nyskapare 
  Möjligheter   
Den klassiska egenföretagaren Demografiska egenskaper Karaktären 
      
Det lilla företaget Innovativ aktivitet Nyskapare 
      
Beslutsfattaren Rationalitet Betänker 
  Kunskap Kommunicerar 

Källa: Egen bild 
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Ovanstående tabell är en uppdatering av Tabell 3.2 Teoribegrepp. I denna tabell har vi 

teorierna i vänsterledet och dess teoretiska begrepp vi tidigare tagit fram i mittersta kolumnen. 

I det högra ledet har vi lagt till en kolumn där vi sammanfogat de empiriska kategorierna med 

de teoribegrepp där vi anser de passar in väl. Tabellen är in introduktion till vår analys för att 

ge en överblick i upplägget samt en föreställning på hur våra tankar har gått när vi analyserat 

teori och empiri samt kopplingarna däremellan. 

6.2 Främjar gemenskap 

 

Det märktes redan från dag ett att vår förståelse för företaget var viktig för Samuelsson när vi 

fick en introduktion om dem och vad de sysslar med om dagarna. Likaså var det viktigt att 

låta de anställda förstå syftet med vår visit och att han själv förstod varför vi valde och ville 

observera honom i hans vardag. Frågorna som uppkom oss och Samuelsson emellan tydde 

också på viljan att förstå och bli förstådd, vilket märktes genom att han analyserade högt 

under och efter en konversation. Då Samuelsson jobbar mycket med utländska personer där 

hans och deras engelska språkkunskaper inte är de bästa kan kommunikationen bli svår. Att 

Samuelsson är medveten om att kommunikationen är ett hinder för förståelsen från bådas håll 

gör att han pratar extra tydligt och med så enkla engelska ord som möjligt. Det är i flera 

avseenden som Samuelsson anpassar sitt tal, beslut och handlingar utifrån vem han pratar med 

eller har att göra med. Samuelsson är också noga med att para ihop kunnig med nyanställd, 

eller två (eller fler) personer som jobbar bra ihop och förstår varandra för att skapa 

gemenskap. Den nya lär sig snabbare med en kunnig vid sin sida och således ökar 

effektiviteten. Som Hersey et al. (2008) förklarar så bygger ett väl fungerande företag på 

fungerande kommunikationen för bra förståelse samt en grupp människor som jobbar bra 

tillsammans. Det är därmed viktigt att främja gemenskapen. Att främja gemenskap är 

någonting vi har kopplat ihop med det teoretiska begreppet motivation, för oftast om 

någonting i ett företag är oklart, som en uppgift eller allmän information, eller om atmosfären 

är spänd och arbetsuppgifterna monotona är det stor sannolikhet att de anställda vantrivs och 

motivationen minskar. 

Den transaktionella ledarskapsstilen motiverar de anställda med belöning och straff. Vi fick 

ingen uppfattning om att Samuelsson har något specifikt belöningssystem, då detta kan leda 
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till kulturkrock och ha konsekvenser som inte var avsikten med en viss belöning. Samuelsson 

är duktig med att berömma, framför allt, de svenska medarbetarna, men håller låg profil och 

en mer tydlig chefsroll runt de med utländsk nationalitet. Detta framförallt för att skapa god 

stämning och att gemenskapen ska vara så bra som möjligt anställda emellan, men också 

mellan honom och de anställda. För att främja den gemenskap som redan existerar i företaget 

är Samuelsson noga med att bestraffa oönskat beteende. Han anser att alla är värda en chans, 

men om någon visar på att vara besserwisser eller på något vis förtrycker eller mobbar en 

annan människa är han villig att göra vad som krävs för att denna person ifråga inte blir eller 

förblir anställd. Motivation inom det transformativa ledarskap handlar enligt Bass (1995) 

bland annat om att kommunicera organisationens mål och vision samt att se till gruppens 

bästa. Enligt Samuelsson har han uppfyllt de mål han först hade med företaget, så huruvida 

målen i stort blir kommunicerade på ett bra sätt är svår att analysera. Dock får Grimslöv 

Skogstjänst AB konsekvent nya uppdrag som alla innebär olika utmaningar och mål med 

arbetet. Varje uppdrag diskuteras innan, kommuniceras ut till de berörda och kontrolleras 

sedan av Samuelsson. Trots de språkhinder som finns i företaget så tvekar Samuelsson inte på 

att de anställda kan sina jobb och är duktiga på det dem gör. Han nämnde flera gånger att han 

vill att de anställda ska ta egna initiativ och att han med den kunskap de anställda har inte 

behöver vara delaktig i deras beslut när de kör ute i skogarna. Det viktiga är att få dem att 

förstå de olika uppdragen och vad de innebär vilket är en daglig utmaning för Samuelsson. 

Han har kontorskollegan Kus vid sin sida som lättare kan kommunicera med de andra 

anställda när tillfälle ges. Det är också enligt Bass et al. (2003) viktigt att relationen mellan 

ledare och medarbetare är meningsfull för att de anställda ska vara mer engagerade och 

tillfredställda på jobbet. Samuelsson själv bidrar till gemenskapen genom att engagera sig i 

utbildningar och försöker inkludera andra i samtal och under möten. Det är ett sätt att få 

anställda att känna sig sedda med möjlighet att bidra till beslut eller liknande. Samuelsson 

påstår även att som chef kan man vara den anställdes vän upp till 60-70 %, men för att visa att 

det är han som bestämmer är han chef till 30 %. Genom att vara vän med sina anställda kan 

Samuelsson kategoriseras under den karismatiska dimensionen Groves och LaRocca (2011) 

talar om. Med varje nytt uppdrag kommer nya mål som kommuniceras ut till de anställda. 

Genom att se till deras nationalitet och kunskapsområden försöker han se till vad som är 

viktigt för dem, samt att han anpassar sitt agerande i deras närvaro för att bemötas med 

respekt. 
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Som Hersey et al. (2008) förklarar den situationsanpassande ledaren så kan vi även här utgå 

från det faktum att Samuelsson är till 60-70 % vän och 30 % chef till sina anställda. 

Samuelsson anspelar inte på auktoritet och målorienterad styrning som Teori X framhäver, 

utan mer som en Teori Y-ledare. Ömsesidig förståelse medför tillit och tillika motiverad 

personal. Genom att vara demokratisk under möten och i samtal försöker Samuelsson få alla 

delaktiga, även om de i sin personlighet inte möjligtvis vill ha den platsen. Det var den 

uppfattning vi fick när Samuelsson i en av alla bilfärder vi gjorde ställde en hypotetisk fråga 

om vad vi skulle gjort för att få alla lika engagerade i ett samtal/beslut. Vi återkopplar direkt 

från empirin: “För honom är det är viktigt att de anställda hjälper till med att komma med 

idéer och ansluter sig till gemenskapen”. Samuelsson verkar värdera detta högt, mycket 

genom att utgå från sig själv och inte riktigt tänkta på att alla inte är likadana. Vissa tycker 

inte om att vara i centrum och ta plats och vissa är mer analytiska och bidrar med att lyssna 

under diskussionerna för att sedan tänka över det som sagts. Samuelsson är duktig på att se till 

de olika individerna i stort och deras ursprung och kultur och anpassar sig väl utifrån deras 

kunskap och talanger för att bedriva ett situationsanpassat ledarskap i stort, men saknar att se 

skillnaderna i individernas olika personligheter mer på djupet. Det är som Lindmark och 

Önnevik (2006) antyder; en ledare ska kunna få ut det bästa från sina anställda utifrån deras 

kunskaper och talanger, och att det därför är viktigt att kunna förstå deras olika 

utvecklingsfaser, vilket vi anser Samuelsson saknar. 

Samuelsson har flera liknelser med det tjänande ledarskapet som till exempel hans förmåga att 

nätverka och bygga gemenskaper även utanför företaget samt att främja långsiktiga relationer 

mellan de anställda. Varje år försöker Samuelsson få ihop ett i Sverige traditionsenligt julbord 

tillsammans med sina anställda med vetskapen att många inte är från Sverige, men det är ett 

sätt att umgås, av de som vill och kan. Han har även i tankarna att sätta samman en 

fisketävling där de anställdas familjer kan vara med och lära känna varandra. Det är svårt att 

vara fullt så traditionell med såpass många olika kulturer att ta hänsyn till i ett företag. Dock 

bidrar öppenheten och flexibiliteten de verkar ha till att de inte blir så strikt om ett julbord 

skulle ersättas med andra, eller till och med nya företagstraditioner. Det är viktigt för 

Samuelsson att det är “vårt företag” och att de anställda blir sedda och känner sig delaktiga. 

Inom begreppet främja gemenskap finner vi en diskurs genom analysen som handlar mycket 

om just gemenskap, som tydligt är en viktig del för Samuelsson. Den handlar om att alla 
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människor ska få vara med och känna sig delaktiga och viktiga. 

6.3 Nyskapare 

 

Att Samuelsson besitter kreativitet blev vi ständigt påminda om i många av våra diskussioner 

och vi fick förklarat för oss om flertalet idéer och förbättringar han hade. Samuelsson verkar 

se möjligheter där många inte gör. Exempelvis försöker han utnyttja kompetens så att den inte 

kommer till spillo. Tillika försöker han även hjälpa nyanlända i Sverige genom att erbjuda 

dem arbete. Hela tiden bygger han på sitt nätverk, vilket gör att det blir lättare att hitta rätt 

kompetens när fel eller problem uppstår i företaget. I sådana situationer kan man utnyttja 

varandra i tjänster och gentjänster, menar han. Samuelssons sätt att tänka och inspirerande 

kreativitet har vi jämfört med en ledares sätt att vara mot de anställda, som att uppmuntra och 

underlätta för dem. Det tyder även på en viss frihet i företaget i det avseendet att förslag och 

idéer inte blir begränsade inom några ramar. Samuelsson uttryckte sig flera gånger att “Ur 

dåliga förslag kan det komma bra idéer”. Denna kreativitet och dessa nyskapande tendenser 

anser vi knyter an till det teoretiska begreppet innovation, samt att det visar på öppenhet och 

kan även vara ett sätt att delegera utifrån. 

Delat ledarskap tar upp det nya uttrycket självbestämmande. När Samuelsson låter sina 

anställda delta i möten och i beslut som ska fattas influeras de av gemenskap och får således 

större förståelse för besluten företaget står inför, samt konsekvenserna av de beslut som tas 

(Yukl, 2012). Samuelssons kreativitet tillsammans med förståelsen för företagets 

beslutsprocesser kan enligt oss leda till att de anställda influeras av deras chefs idéer och hans 

uppmuntran till att locka fram idéer och tankar även från dem. Även om en anställd inte skulle 

ha ett i kontextet ”bra förslag”, kan det förslaget ändå väcka en annan tankegång som skapar 

en mer uttänkt idé som väntas leverera bättre slutresultat, eller liknande. Samuelssons 

agerande inom företaget har många likheter som stämmer överens med de riktlinjer som finns 

inom deltagande ledarskap som även beskrivs i Yukls (2012) Tabell 3.1 Samuelsson främjar 

deltagande genom att uppmuntra människor att uttrycka sina åsikter, söker efter att utveckla 

idéer och förslag, försöker ta vara på förslag och han visar uppskattning på förslag. Att ge de 

anställda en sådan frihet i sitt arbete anser vi ger dem en möjlighet att utvecklas och bidrar till 

en bra atmosfär att arbeta i. Denna jargong tar Samuelsson med sig även utanför företagets 
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väggar och binder flera kontakter och långsiktiga relationer. När en maskin ringdes in sönder 

var Samuelsson snabb med att gå igenom sina kontakter med den behövda kompetensen för 

att hjälpa till att lösa problemet så fort som möjligt, helst samma dag, så att de anställda kan 

fortsätta sina uppdrag. På så vis iklär sig Samuelsson en tjänande ledarskapsstil. Hans 

serviceinriktade karaktär sätter de anställda före sig själv. Liksom Geenleaf (1977) förklarar 

handlar det tjänande ledarskapet om att främja långsiktig relation med de anställda och av de 

nio identifierade dimensionerna som är framtagna av Liden et al. (2008) kan vi se likheter hos 

Samuelsson i dimensionerna där han tar hänsyn till och utnyttjar färdigheter, stärker 

människor, ser till att de anställda utvecklas, prioriterar de anställda, relationsorienterad och 

att han är tjänande. 

Entreprenörskap handlar enligt Nielsen et al. (2012) om att skapa nya saker. Samuelsson är en 

tänkare och berättade ständigt om förbättringar och idéer han har. Utan att veta vad den 

ekonomiska termen BNI innebar hade han själv tänkt ut samma koncept och försökt att starta 

upp ett affärsnätverk i området. Även inom den digitala världen har Samuelsson många 

förslag på förbättringar. Då hans egna kunskaper inom IT inte är tillräckliga är det flera steg 

som ska utföras innan det eventuellt kan bli någon förbättring. Hela tiden verkar han försöka 

leta kontakter som kan bedöma hans idéer genomförbara och sätta dem i verket. När Nielsen 

et al. beskriver entreprenörskap tar de upp hur viktigt det är att hela tiden uppdatera sig och 

komma med nya och innovativa idéer. Det är precis det Samuelsson gör och det är även så 

han ser sig själv. Grunden till detta kan vara att han är just egenföretagare och utnyttjar 

kontakter mot tjänster och gentjänster för att det ska bli så billigt som möjligt, samt att han 

åsyftar till Smålands bakgrund om att man måste klara sig på väldigt lite. “Vad är det för 

mening med att jobba om det inte är lönsamt?”. Kan det vara en kombination av detta som 

göra att Samuelsson tänker ekonomiskt och effektivt hela tiden? Samuelsson berättade att 

bland det värsta man kunde säga är att “Så har jag alltid gjort och kommer alltid göra”, 

vilket får oss att tro att han jobbar hårt med att finna nya vägar och arbetssätt och även 

influera sina anställda till att komma med idéer och tänka utanför ramarna. Kommunikation är 

enligt Samuelsson en central del i företaget och det är genom dialog med andra människor 

som idéer kan skapas. Samuelsson verkar inte förhålla sig till ett visst perspektiv att se på 

möjligheter, men han är en av dem som faktiskt tar tillvara på dem. Grimslöv Skogstjänst AB 

räknas till kategorin småföretag och utifrån föreställningar kring det lilla företaget uppfyller 

de många av de punkter som kategoriserar ett litet företag inom entreprenörskapsteorin. 
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Grimslöv Skogstjänst AB är en platt och obyråkratisk organisation, vilket medför att när en 

idé lagts fram är det ytterst få personer som behöver deltaga i beslutsprocessen och beslutet 

kan tas relativt snabbt. Såvida företaget har en innovativ aktivitet som en del i strategin är 

svårt att ge svar på, dock säger han själv att han gärna anställer kreativa personer som deltar i 

samtal och kommer med förslag då en sådan person bidrar mer till företaget än om den 

anställda står tyst och bara lyssnar. Rent konkret vekar det finnas en önskan om att anställda 

på något sätt ställer upp och bidrar med mer än bara skogsarbete. Vi tycker oss se likheter 

mellan Samuelsson och vad forskare säger om begreppet entreprenörskap i teori och praktik, 

samt inom kategorin egenföretagare och Grimslöv Skogstjänst AB som ett litet företag. 

Analysen på begreppet nyskapare visar en diskurs som handlar mycket om idéer och 

kreativitet hos Samuelsson. Diskursen är att ta tillvara på de resurser och möjligheter som 

finns. 

6.4 Betänker 

 

Att Samuelsson är kreativ och en nyskapande person kan vara på grund av hans förmåga att 

tänka och analysera. I diskussioner vi hade med honom i bilen eller på kontoret blev hans 

respons ofta “Det är sant det du säger”, en stunds tystnad och sedan kunde han lägga till “Nu 

tänker jag bara medan vi pratar”. Det förstnämnda citatet tyder mycket på att han tagit sig tid 

och lyssnat på oss eller på den anställda. Det är också en bra början till ett både positiv och 

negativ svar i följd. Exempelvis, “Det är sant det du säger och det låter bra” som visar att 

Samuelsson lyssnat och inställer, eller något mer negativt som “Det är sant det du säger, men 

har du tänkt på […]?” för att visa att han lyssnat, men kommer med invändningar till vad 

som nu kan vara sagt. Att han uttrycker sig med detta citat är ingenting som han var medveten 

om, utan blev uppmärksam på det när vi nämnde det för honom. Han sa själv att han tycker 

det är viktigt att lyssna på de anställda i företaget och andra intressenter/uppdragsgivare. Detta 

yttrande blev följt av en historia om en tysk chef som inte lät sig avbrytas. Omedvetet kan det 

vara så att denna historia handlar om en man Samuelsson ser upp till och vill efterlikna i den 

mån han gör någonting bra. När han frågade oss någonting var det tydligt att han tog till sig 

det som vi berättade följt av att han funderade en stund. Det andra citatet nämnt ovan 

efterföljde varje sådan tystnad innan han tog till ordet. Alla idéer han har verkar komma från 

egna upplevelser han har och således förbättringar han anser behövs, men också från 



Ekonomihögskolan | Civilekonomprogramet | Management | Magisteruppsats 30 hp 
 
 
	

	 73 

konversationer och andra personers erfarenheter när han fått analyserat det som blivit sagt. Vi 

tror att en grund till Samuelssons idérika sinne är hans interaktion med andra människor, inom 

och utanför jobbet, där hans egna och andras erfarenheter får bli förklarade och sedan 

analyserade.  

 

Hans betänkande egenskaper har vi bland annat associerat med hans personlighet och 

självkännedom. Autentiskt ledarskap förklarar Burke and Cooper (2006) handlar om att äga 

sina personliga egenskaper och autentiskt beteende som är en av huvudkomponenterna inom 

autentiskt ledarskap innebär att vara så pass medveten om sina egna preferenser, vad man 

tycker, tänker och känner att man tar detta med i beräkningen i beslut och agerar därefter. Att 

vara analyserande är en del i Samuelssons person; vem han är. Han må kanske inte vara 

medveten att han säger vissa saker själv, men han är väl medveten om att han tänker mycket i 

sin vardag. Han berättade för oss att om det har uppstått ett problem någonstans har han svårt 

att släppa problemet tills det är löst, även om det skulle ta flera dagar. Detta anser vi kan 

påverka hur han sedan är mot sina anställda och de runt om. Tendensen blir att om man 

grubblar över ett problem för mycket så kan det också bli att man är lite barsk, nästan bitter. 

Samuelsson har själv sagt att han ibland kan låta hårdare än han egentligen är. Även om han 

måste vara bestämd och hård mot vissa av sina medarbetare, på grund av kulturen de är vana 

vid och kommer ifrån, så kan den framtoning sprida sig till konversationer med andra 

människor utan att han kanske tänker sig för. Man kan bedöma Samuelsson som en autentisk 

ledare till viss del. Han vet att han tänker mycket och om han är i behov av en förbättring eller 

har en idé ligger denna alltid i bakhuvudet tills han hittar rätt person som kan hjälpa honom. 

 

Den självkännedom han har bygger mycket på tidigare upplevelser och erfarenheter av miljö 

och människor, vilket har medfört att han i senare dagar agerar utifrån de preferenser han har i 

liknande kontext. Han har varit mobbad som liten, vilket han bär med sig än idag. Hur han 

själv skulle vilja ha blivit behandlad då ser han till att behandla folk idag. Detta är Samuelsson 

mycket noga med. Det är detta huvudkomponenten transparent relation står för som Burke 

och Cooper (2006) skriver om. Samuelsson försöker bemöta alla människor som han själv 

velat och vill bli behandlad, men om han möter någon som påminner honom om mobbarna 

från när han var liten och på något sätt kränker och trycker ner någon av hans anställda agerar 

han helt efter känslor och ser till så att denna person i fråga inte längre stannar i företaget. 
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Hela tiden verkar det som att Samuelsson bär med sig känslor och tankar kring det han 

upplevt och varit med om samt människor han mött och deras agerande och utgår mycket från 

detta i sina egna beslut. Hans betänkande egenskaper kan leda till en viss slutenhet i företaget, 

men om han i sina tankar skulle kommit på något, exempelvis en idé, tanke på förbättring 

eller ett förslag av något slag så är han snabb med att kommunicera detta till andra. Han har 

bland annat Modig att bolla idéer med. Hans idéer är till för att underlätta för sina anställda 

och för företaget och när de väl kommuniceras ut öppnar han upp sig. Han verkar heller inte 

vara ”den som är den”, utan vid förfrågan är han väldigt öppen med sina tankar och idéer. 

Denna öppenhet kopplar vi till det tjänande ledarskapet och den atmosfär som cirkulerar för 

att tjäna de anställda, då många av förslagen och idéerna faktiskt påverkar de anställdas arbete 

till det bättre. Dock nämnde han också att han sällan får reda på hur andra uppfattar honom 

som chef just på grund av den anledningen att han är chef. I och med det tycker vi att 

Samuelsson även passar in under huvudkomponenten självkännedom som egenskap inom 

autentiskt ledarskap. Citerat direkt från teorin: “Ju bättre en autentisk ledare känner sig själv, 

desto enklare kan de ta beslut med hjälp av känslorna som riktlinjer. Det handlar om klarheten 

i vad ens värderingar, identitet, känslor och mål är, samt vetskapen om ens egna styrkor och 

svagheter” (Burke & Cooper, 2006). Detta ihop med vad Read et al. (2011) beskriver om 

beslutsfattaren att “kunskapen är unik till varje enskild individ då alla erfarit olika saker” gör 

att Samuelsson även faller naturligt under den rationella individen i beslutsfattande och dess 

processer. 

 

Genom att analysera ordet betänker är det tydligt att Samuelsson tänker mycket och att hans 

agerande och betänkande ofta är anslutet till känslor; därmed blir diskursen baserade på dessa 

begrepp- känslor och tankar i fokus.  

 

6.5 Inspirerar 

 

Om det var en engångsföreteelse och att vi var på besök exakt den enda dagen de anordnat 

Hjärt-och lungräddning-utbildning eller det är något som de försöker arrangera i den mån de 

behövs enligt ramar vet vi inte helt, men de hade en utbildning för alla anställda i företaget 

och det är en del i att investera i sin personal. Utbildningen är för de anställdas skull om 
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någonting skulle hända, samt att det är en säkerhet för företaget när de skickar ut anställda på 

uppdrag ensamma i skogen att veta att de kan rutinerna om en olycka skulle inträffa. 

Utbildningen blev vårt första intryck av Samuelsson som person då detta skedde på 

måndagmorgonen första dagen på företaget och redan då tyckte vi att han verkade väldigt 

engagerad själv och att han involverar sina anställda. Det fanns till exempel inte tillräckligt 

med dockor att öva på så han erbjöd sig snabbt att vara i par så att de anställda skulle få ut så 

mycket som möjligt av utbildningen. Att utbilda, investera och involvera personal är några 

exempel vi kopplar till empiribegreppet inspirerar och genom att inspirera sina medarbetare 

ökar deras motivation. Vad som motiverar en människa är väldigt individuellt, men överlag 

kan uppmuntrande kommentarer, att känna sig sedd, bli förtrodd med ansvar eller liknande 

samt beröm för sitt arbete vara några exempel på vad som kan motivera en anställd till att 

vilja jobba och vilja göra ett bra jobb. Vi kan själva konstatera vår upplevelse i Samuelssons 

närvaro och vad våra känslor blir. Vi har nämnt tidigare att Samuelsson nämner kommentarer 

som “Det är sant det du säger” och vi själva uppfattade denna kommentar när vi fick den mot 

oss som ett sätt för honom att visa att han lyssnat på vad vi hade att säga. Det gör att vi känner 

oss betydelsefulla och att även det vi har att säga ger mening; vi känner oss sedda. 

Samuelsson har även yttrat sig med kommentaren “Har du en vision du tror på ska du köra 

på den”. Att få till sig en sådan kommentar inger förhoppningar och möjligheter. Kommer det 

då från en person som är chef till en anställd tror vi att det inspirerar till att försöka, vilket 

också motiverar till bra arbete. Sen ska allt inte bara handla om att lägga sin själ i att 

tillfredsställa ett företag, utan det är som Samuelsson säger även “Viktigt att passa på medan 

man lever, man ska ha kul”. Ett sådant uttalande kan uppmuntra till en god stämning och 

arbetsmiljö, samt en öppnare inställning till att arbeta tillsammans i par eller grupp. 

 

Transaktionellt ledarskap tar upp motivation som ett utbyte av arbete mot någonting annat i 

gentjänst. Det är inte riktigt den typ av motivation vi ser när vi tänker på att inspirera. Den 

mer positiva versionen är den transformativa ledarskapsstilen och redan vid introduktionen av 

den skriver Groves och LaRocca (2011) att en transformativ ledare influerar de anställda 

genom att öppna upp möjligheter för utveckling. Samuelsson visar goda exempel genom 

utbildningen, samt hans hjälpsamma hand när problem uppstår. Det är en av anledningarna till 

att han sitter i bilen så mycket om dagarna. Första dagen vi var där var en av arbetarna borta 

varav Samuelsson åkte dit för att kolla så att maskinen var som den skulle och att ingenting 
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fattades, utan det var bara för den anställda att åka direkt ut på plats och fortsätta där han 

slutade. Denna dag ringdes det även in om ett fel på en maskin. Andra dagen åkte vi hela 

vägen till norra Öland för att vänta in en lastbil för att köra upp den trasiga maskinen på 

lastbilen och sedan åka hem igen. Lastbilen i sin tur kör maskinen till en verkstad. Tredje 

dagen bar det av igen för att omplacera en anställd och samtidigt lämna av ett däck på plats. 

Därefter åkte vi om Växjö för att se hur och eventuellt vilka vägar man har möjlighet att köra 

maskintransport på. Detta för att göra det billigare för företaget och mer tidseffektivt för de 

anställda som ska köra. Sist tog vi en sväng mot Vetlanda för att planera och markera för 

näringsåterföring i skogen så att det är klart när den anställda kommer på plats dagen efter och 

kan starta upp sitt uppdrag direkt istället för att komma dit och börja planera själv. Sista dagen 

var även den i bilen mestadels. Då åkte vi upp mot Vetlanda igen, denna gång för att tanka åt 

en anställd. Den service som Samuelsson erbjuder passar in under både transformativt och 

tjänande ledarskap. Det verkar som att medarbetarna känner tillit till sin chef och att de vågar 

ringa honom när problem uppstår. Samuelssons support och tillsyn av de anställda bygger på 

en viss relation de har. Känns denna relation mellan ledare och medarbetare betydelsefull blir 

medarbetarna mer tillfredsställd och själva mer engagerade enligt Bass et al. (2003). Om de 

anställda inte skulle uppskattat denna typ av relation och service skulle de med stor 

sannolikhet inte ringt sin chef vid problem. Vi betraktar denna process som en positiv spiral 

som influeras av tidigare uppförande. Exempel, visar Samuelsson god attityd och god 

inställning till ett problem, vågar de anställda ta upp problem med Samuelsson. Om någonting 

gått sönder och Samuelsson blivit informerad av detta, lägger han detta i fokus och ringer de 

samtal som behövs för att lösa problemet så fort som möjligt. Han sätter sina medarbetare på 

andra uppdrag tills han själv servat och löst problemet så att alla kan återgå till sina ”vanliga” 

poster. När de anställda ser att han engagerar sig och löser problemen kommer de ringa 

honom så fort nästa incident är framme, och så vidare. Denna typ av spiral utger förtroende 

och likgiltig respekt vilket knyts an med ledarskapsdimensionen idealiserade attribut. 

 

Andra ledarskapsdimensioner vi ser tendenser av i Samuelssons sätt att leda och agera är 

intellektuell stimulans och det faktum att han tar hänsyn till individen. Vi har observerat 

jargongen i företaget och därmed hans sätt att berömma sina anställda. Han vill att de ska 

uttrycka sina tankar och komma med förslag. När de gör det eller om de sagt eller gjort 

någonting bra är han snabb med att uppmärksamma detta. Det i sin tur uppmuntrar 
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medarbetarna till att vara kreativa och komma med fler innovativa idéer. Samuelsson säger 

själv att det sista som sägs i en konversation är även det som den andra personen kommer ihåg 

och därför är han noga med att ta tyngre samtalsämnen först, om det behövs, för att alltid 

avsluta med beröm så att det blir det dem tar med sig från konversationen. Vi har dessvärre 

inget mer konkret exempel på om han gör detta i praktiken. Dock har vi uppmärksammat flera 

gånger under våra dagar i företaget, med många olika människor, hans givmildhet av beröm 

och hans sätt att berömma bra arbete och åsikter. Hersey et al. (2008) beskriver att en ledare 

blir effektiv på grund av att de har inflytande på de anställdas motivation, prestationsförmåga 

och nöjdhet. Detta anser vi stämmer väl överens med den positiva spiral vi uppfattat existerar 

mellan Samuelsson och de anställda i företaget. Denna motivationsteori, målteori, visar att 

Samuelssons ledarskapsstil även passar in under situationsanpassat ledarskap och hans 

uppförande mot sina medarbetare. I enlighet med Bild 3.1 av Lindmark och Önnevik (2006) 

kan vi ana att Samuelsson agerar utefter den dalande strecka till vänster om mittpunkten i 

diagrammet, på god väg mot rutan målstyra resurs. Ambitionen i företaget är densamma som 

bilden visar. Samuelsson ser hög potential hos sina anställda och vill att de ska ta egna 

initiativ. På så vis uppfattar även de anställda sin egen kompetens och kan ta egna beslut. 

Samuelsson har visat oss från dag ett att han är serviceinriktad genom hans handlingar och 

agerande och är sålunda en resurs för de anställda. 

 

När vi analyserat Samuelsson och ordet inspirerar finner vi att det finns tillit mellan 

individerna på Grimslövs skogstjänst AB och diskursen vi ser hos Samuelsson blir 

följaktligen: viktigt med en positiv och hjälpande atmosfär.   

6.6 Engagerar sig 

 

De fyra dagarna på Grimslövs skogstjänst ger oss en bild av att Samuelsson är engagerad i sin 

verksamhet och personalen. Det märks tydligt när han berättar för oss att hans sover över på 

kontoret, missar familjetid samt åker ut på ärenden varje dag för att få verksamheten att gå 

ihop. Anledningen är som Samuelsson sagt “Det är en balans mellan överlevnad och 

intresse". Han måste därför engagera sig för att företaget ska gå runt, vilket kan kopplas till 

entreprenörskap, men även ledarskap. Hur Samuelsson engagerar sig har vi sammankopplat 

med motivering av de anställda, detta för att få en bild av vad hans handlingar som bland 
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annat beror på engagemang resulterar i hos de anställda.  Detta gäller dels att Samuelsson är 

motiverad, men framförallt att personalen kan motiveras av hans beteende och handlingar. Att 

motivera är något som transaktionellt och transformativt ledarskap tar upp, men på två skilda 

sätt. Transaktionellt ledarskap motiverar genom belöning och straff av exempelvis lön och 

visar sig bland annat i de tre ledarskapsdimensionerna som Bass (1985) skapat. Transfomativt 

ledarskap motiverar genom att bygga organisationen på tillit, kommunikation, visioner och 

öppenhet (Groves & LaRocca, 2011). Transformativt fokuserar också mer på människan än 

vad transaktionellt ledarskap gör och genom de observationer och intervjuer vi gjort med 

Samuelsson identifierar vi tecken från de båda stilarna. 

 

Vid en transaktionell stil jobbar ofta ledaren för att få enskilda ändamål gjorda istället för ett 

kollektivt syfte (Groves & LaRocca, 2011). Vad vi uppfattade på mötena är att Samuelsson 

frågade de anställda om deras idéer. Han vill få dem att ta egna initiativ och ta plats på möten; 

vilket tyder på att han inte enbart jobbade mot ett mål som gynnar honom eller ett specifikt 

ändamål. Detta faktum pekar följaktligen inte mot en transaktionell stil utan snarare en 

transformativ sida då han fokuserar på gruppen som Bass (1995) beskriver är viktigt inom den 

typen av ledarstil. Samuelsson sa att ett “Arbete är ett åtagande och om det inte sköts eller om 

den anställde inte levererar blir denne uppsagd”. Detta kan ses som ett slags straff för 

oönskat beteende, vilket även hans korrigerande samtal kan upplevas som. Hans resonerande 

kring kostnader och löner uppvisar en transaktionell ledarskapsstil. Betingad belöning är 

beskrivet av Bass (1995) och existerar eftersom de anställda får mer lön om de gör arbetet 

med kvalité och aktivt ledarskap som beskrivs förekommer i de avseende att Samuelsson 

ibland kontrollerar vad de anställda gör. Dock säger Samuelsson att han tror att personlig 

utveckling och andra förmåner är viktigt; “allt handlar inte om pengar”. Oavsett form på 

belöning är det en slags betingad belöning, men vad vi kunde urskilja är även den enskilda 

individens mående och arbetssituation viktig för Samuelsson. Han vill att människor ska 

utvecklas och må bra, vilket visar sig genom våra samtal angående personalen. Ett exempel på 

detta är: “Lycka är när människor lyckas.”, hur han pratar med och berömmer personalen, 

fokuserar på den enskilde individens kultur och personlighet, samt arbetar för att de ska ta 

plats på möten och ta initiativ. Att motivera sin personal visar sig viktigt för Samuelsson och 

han verkar även medveten om det då han förklarar att han kan göra mer för att motivera dem. 

Citat vi tycker verkar motiverande och även ord som han sa till sina anställda är: “Fel gör 
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alla, det är bara att rätta till”, “Ur dåliga förslag kan det komma bra idéer” och “Man gör 

så gott man kan, mer kan man inte göra”. Han visar både med ord och handling att 

motivering och ett engagemang i den enskilda individen är viktigt. Kreativitet och innovation 

är nära till hands för Samuelsson som visar sig genom alla hans samtal, inbokade möten 

angående applikationen och “Har du en vision du tror på ska du köra på den”. Utvecklig, 

visioner, mål och kreativitet är egenskaper som en transformativ ledare har och något som 

Samuelsson verkar anammat. Dessa ovanstående begrepp härstammar från Groves och 

LaRocca (2011). Vid frågan om hans visioner berättade han att han uppnått de flesta och 

förutom kortsiktiga mål med exempelvis upphandlingar såg eller hörde vi inte något om 

långsiktiga visioner eller mål med företaget. Det verkar dock som att han har det eftersom han 

strävar efter utveckling och förbättring, men om han förmedlar det vidare vet vi inte. 

 

Att han engagerar sig i personalens kultur syns tydligt dels genom anställningen av Kus, men 

också hans sätt att prata om de olika kulturerna och hur han löser de problem som uppstår 

kring ämnet. Han förklarar hur han anpassar sin framtoning och sitt språk beroende på vem 

han pratar med och vad de har för bakgrund. Vi återkopplar till empirin: Samuelsson håller 

med och tydliggör att han medvetet ändrar eller anpassar sitt tal efter människor och 

nationalitet. Vidare drar han ett exempel om kulturkrockar när det kommer till olika 

hälsningar samt arbetssätt och konsekvenserna av dessa beroende på vart man kommer ifrån. 

På grund av de olika kulturerna och personskillnader avslutar han varje uppdragsförklaring 

med att tydliggöra att de ska fråga om det behövs. Det leder oss till situationsanpassat 

ledarskap. Grunden i den ledarskapsstilen är att få motiverad personal genom att anpassa 

ledarskapet efter individen och situationer (Hersey et al., 2008). Detta är något som 

Samuelsson gör i sitt dagliga arbete, vilket vi kan utskilja i ovanstående argument. Som 

personlighet verkar det som att han är duktig på att uppskatta situationen och vad varje 

enskild individ behöver för att fungera som bäst. Han utgår därmed från deras kunskaper och 

faser som är en viktig del i denna ledarskapsstil. Något vi kan ha i beaktande är att påpeka av 

de anställa inte är fullt så delaktiga under möten och de utger heller inte synpunkter, vilket 

kan tyda på att ledarskapet kan ha brustit. Enligt Hersey et al. (2008) är en bra ledare en 

person som är bra på att få fram människors talanger. Ovan resonemang om delaktigheten 

under mötena kan vara ett exempel på att Samuelsson inte lyckats helt med detta. Dock är  
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talanger något som Grimslövs Skogstjänst AB i grunden är baserat på; många arbetare har 

utländsk bakgrund och Samuelsson säger att de oftast är väldigt duktiga. Han baserar därmed 

sitt tankesätt på att hitta dessa talanger och att hitta kompetens är något han ofta pratade om. 

Detta i kombination med hans sätt att motivera personalen genom att anpassa situationen efter 

dem tyder på att han använder sig av situationsanpassat ledarskap till stor del. Det är dock 

svårt att tyda om detta sätt motiverar personalen i sitt arbete då de kanske drivs av exempelvis 

ekonomi, men eftersom många av dem är återkommande varje säsong och att personalen 

pratar om att han möjliggör även deras idéer kan en viss del av deras motivation bero på hans 

sätt att hantera olikheter. 

 

Greenleaf (1977) skriver att tjänande ledarskap handlar om att ta fram människors potential, 

vilket vi tycker kan liknas med att engagera sig i personalen. För att lyckas med bedriften att 

motivera människor och få fram deras egenskaper krävs troligen ett visst engagemang. Som vi 

såg i ovanstående stycke fokuserar Samuelsson på människors olikheter, som exempelvis 

behov och förmågor. Genom att göra detta antyder situationsanpassat ledarskap att anställda 

blir mer motiverade; situationsanpassat ledarskap och tjänande ledarskap är därmed lika i 

vissa avseenden. Genom att fokusera på människor ökar deras motivation och innovation. 

Viktigt att komma ihåg är dock att Samuelssons förståelse för exempelvis kultur inte 

garanterar motivation och precis som vi skrev ovan tror vi det kan finnas andra saker som 

skulle motiverat de anställda mer, vilket även Samuelsson själv påpekar. Samtidigt som vi tror 

hans intresse för kultur kan tjäna flera intressenter som företaget, de anställda och samhället. 

Att tjäna flera intressenter är enligt Malingumu et al (2016) en del av det tjänande ledarskapet. 

I Grimslövs Skogstjänst AB är det just så eftersom utländska personer får jobb och det tycks 

vara viktigt för Samuelsson att de får den lön de förtjänar hos honom. Han engagerar sig även 

i sina anställa i det avseende att han bryr sig om deras familjeliv. Två exempel på detta är när 

han pratar om mannen som ska vara pappaledig och även mannen som kunde köpa hus. Ett 

citat som visar hans engagemang är “Lycka är när andra lyckas”. Vi fick känslan av att 

Samuelsson ställer krav och precis som han själv anmärker kan han vara hård i sin 

framtoning. Detta i kombination med alla hans idéer kan kanske göra att han känns stressad 

och irriterad, vilket vi tror kan motverka den öppna miljö som teorin kring tjänande ledarskap 

diskuterar (Malingumu et al, 2016). Samuelsson involverar de anställda och frågar efter deras 

kunskap, men huruvida han fortsätter verkställandet av deras idéer vet vi inte. Det är såklart 
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en viktig faktor för att det öppna landskapet ska fungera och är följaktligen något som 

påverkar pålitligheten i företaget. Från det perspektivet använder inte Samuelsson sig alltid av 

tjänande ledarskap. 

 

Diskursen angående att Samuelsson engagerar sig handlar om balans. Han engagerar sig i 

både företaget och vad företaget behöver, samtidigt som han engagerar sig i sina anställda. 

Diskursen är därmed balans mellan företaget och människor. 

6.7 Karaktären 

 

Under de dagarna vi var i Emmaboda pratade Samuelsson mycket om sig själv, sina tankar 

och sin framtoning. Detta är något vi kopplar ihop med autentiskt ledarskap. Burke och 

Cooper (2006) tar upp fyra huvudkomponenter av äkthet där är en av komponenterna är 

självkännedom. Författarna skriver att “Ju bättre en ledare känner sig själv desto mer kan 

ledaren använda sina styrkor, svagheter, personlighet och värderingar i sitt arbete”. Detta i sin 

tur påverkar tilliten till sig själv och även hur man reagerar. Samuelsson är en man som har 

nära till skämt, ironi och skratt, men han kan också vara väldigt rak, ärlig och hård i sin 

framtoning. Ett exempel på när han var barsk i sitt uttalande är “[…] samtidigt påpekar han att 

han inte vill få in mobbare eller besserwissrar i företaget. Det är den värsta typen av 

människor enligt Samuelsson och att om han upplever att det existerar i hans närhet är han 

villig att betala den summa det kostar att avskeda dem.” Han nämner även att stress påverkar 

hans dagar. Dessa egenskaper var något som vi fick känsla för under våra dagar där 

tillsammans med honom, men även något som vi tycker lyser igenom i empirin. Vi kan läsa 

om hur han skämtar, skrattar, bry sig om varje individ, motiverar, köper frallor och anordnar 

traditioner för de anställda, men också att han i nästa sekund kan vara allvarlig, beslutsam, 

och fokuserad på sitt arbete och dess funktioner. Skillnaderna i hans sätt att vara tycker vi blir 

tydliga med dessa två citaten: 

 

“Viktigt att passa på medan man lever, man ska ha kul.” 

“Vad är det för mening att jobba om det inte är lönsamt?” 
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Han pendlar således mellan olika perspektiv hela tiden och detta är något vi tror han till viss 

del är medveten om eftersom han analyserar mycket, frågar efter vår uppfattning om honom 

och även tänker mycket på att personalen ska ha det bra samtidigt som företaget ska gå runt. 

Vi återkopplar till empirin: “Samuelsson förklarar att han varit alldeles för snäll och att det är 

svårt att balansera de båda och således ibland kanske kan uppfattas hårdare och mer bestämd 

än vad han egentligen är”. Det känns därmed som om Samuelsson hela tiden utvärderar sig 

och själv och är på god väg att uppnå självkännedom, vilket vi tror är en process hela livet. 

Det kan även vara någon av de andra tre komponenterna som inte uppfylls, exempelvis att han 

inte accepterar sina positiva eller negativa egenskaper, att han inte handlar efter sina egna 

värderingar och tankar, eller att han använder sig av transparens vid vissa frågor. Vi tror att 

Samuelsson använder transparens vid vissa frågor, för även om han kan skoja och skratta är 

han alltid väldigt seriös i jobbsammanhang, men också för att han i samma samtalsämne kan 

säga att “Lycka är när människor lyckas” till att “arbete är ett åtagande och om det inte sköts 

eller om den anställde inte levererar blir denne uppsagd”. Även detta är något som vi tror 

Samuelsson är medveten om, framförallt för att han själv diskuterar balansen mellan att vara 

vän och chef, vilket betyder att han måste transpirera sina egna känslor framför företagets 

behov. När det kommer till autentiskt beteende vet vi inte om det vi observerade eller hörde 

tillhör Samuelsson, företaget eller de anställda. Som vi skrivit gör Samuelsson uppoffringar 

för sin familj för att företaget behöver det och han har vigt sitt liv åt att jobba med skog, men 

gör han det för att hans värderingar och behov behöver det eller tillhör det företaget/de 

anställda? När vi frågade Samuelsson om detta svarade han att han gör det för att det är roligt, 

men också för att företaget behöver det. Kanske är det så graden av autentiskt beteende 

kommer till uttryck i just det här företaget. Att ha ett eget företag kan inte enbart baseras på 

ens egna behov, utan företagets ruljangs måste också prioriteras. Vikten av att få 

kommunicera tycker vi finns i företaget hos vissa individer. 

 

Förutom personlighet är även hans demografiska egenskaper en del av hans karaktär. 

Demografiska egenskaper är något som Carter och Jones-Evans (2006) diskuterar. Områden 

de berör är lön, medfödda attribut, kön, ålder, olika risker och utbildning. Vi pratade lite om 

lön och ekonomi med Samuelsson och han sa själv att allt i slutänden handlar om pengar. Han 

nämnde också att han inte har högst lön i företaget och att företaget har växt snabbt. Hans 

inställning till benämningen chef är att chefen inte alltid ska ha finast förmåner. Det känns 
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därför som att Samuelsson inte tycker om synen på den rike chefen och han baserar väldigt 

lite av sina tankar på just sin lön. Vår uppfattning är att han inte är höginkomsttagare, 

alternativt att han lägger sina medel på företaget. Precis som Carter och Jones-Evans skriver 

är det oftast män som startar företag, vilket stämmer i detta fall. Däremot var inte 

Samuelssons föräldrar egenföretagare, utan Samuelsson har själv varit anställd, utbildat sig 

inom området och sedan startat företag, vilket är ytterligare något som tidigare författare 

diskuterat. Samuelsson är en medelåldersman och han var det när han startade Grimslöv 

Skogstjänst AB. Synen på en klassisk egenföretagare stämmer därmed till viss del in på 

Samuelsson. 

 

Analysen som vi gjort i den här kategorin kombinerar Samuelssons personlighet och hans 

demografiska egenskaper, vilket visar oss Samuelssons olika perspektiv att hantera företaget 

och andra utmaningar. Diskursen är till viss del en klassisk egenföretagare, med fokus på 

lönsamhet och intresse. 

6.8 Delegerar 

 

Delat ledarskap handlar i grunden om att delegera, detta för att involvera medarbetarna (Yukl, 

2012). Samuelsson har haft företaget i många år, han är VD och därmed involverad i alla 

beslut som tas. Nu när företaget växt måste en viss grad av delegering ske, vilket Samuelsson 

och hans medarbetare berättar att han till viss del gör. Som vi skrivit innan kontrollerar 

Samuelsson de uppgifter som genomförs, men om han gör det för att han är VD, van vid att 

göra uppgifterna eller inte litar på sina anställda är svårt att tyda. Vi får uppfattningen av att 

han vill involvera dem för att han vet att de besitter kompetens som är viktig för företaget. 

Eftersom han efterfrågar deras tankar vill han tydligt involvera dem och då borde även en viss 

tillit finnas sinsemellan. Att detta i grunden är viktigt för Samuelsson märks genom vissa av 

hans citat, exempelvis: 

“Rätt maskin på rätt ställe, då fungerar allting” 

“Fel gör alla, det är bara att rätta till” 

 

Yukl (2012) beskriver det som identifiering av relevant sakkunskap eller allmänna kunskaper. 

Det visar även att Samuelsson förstår fördelen av att använda kompetenserna som finns samt 
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hitta nya kompetenser, vilket är en stor del av delat ledarskap (Yukl, 2012). Detta kan även 

kopplas samman med beslutsfattande och beslutsprocesser, som även den teorin handlar 

mycket om kunskap. Att han gör detta visar sig på många områden, exempelvis fallet med att 

hitta kompetenser till att fixa med företagets hemsida och hur företaget framställs i tidningar: 

 

“Inhyrda röjare räddare i tiden” 

“Mikael ordnade stark växtkraft med skogsvård” 

 

Vi skrev innan att Samuelsson pratar om att hitta kompetens, analyserar kulturer, analyserar 

individer, uppmuntrar till initiativ, tänker ständigt på utveckling och berömmer. Det är 

faktorer som finns med i Tabell 3.1 beskrivet av Yukl (2012) och Samuelsson använder sig 

alltså till en viss del av delat ledarskap. Han gör det dock inte fullt ut och kanske såg vi det i 

en övergångsfas där han fortfarande är mer eller mindre delaktig i alla beslut och processer. 

Dock kanske vi bara såg beslut och processer som kräver en mindre grad av delat ledarskap, 

exempelvis ett väldigt viktigt beslut eller att de inte kommit in i sina roller som kan vara en 

anledning till varför de hade svårt att beskriva sina arbetsuppgifter. 

 

Yukl (2012) framställer även delat ledarskap som självbestämmande och då genom att de 

anställda får vara med att skapa sina egna arbetsroller, men eftersom de har svårt att beskriva 

sina roller är det inte fallet på Grimslövs Skogstjänst AB. Vi tror att det är motiverande för de 

anställda att besitta en viss grad av självbestämmelse, vilket även Yukl bekräftar med de 

fördelar delat ledarskap frambringar. Som vi skrivit om tidigare efterfrågar Samuelsson de 

anställdas tankar och han nämner att vissa av de anställda inte ger sin synpunkt så ofta som 

han hade velat. Detta kan dels vara för att företaget växer och det anställs nya människor som 

resulterar i att de fortfarande lär känna varandra och därför är lite tystare, men det kan också 

vara något som teorin angående delat ledarskap tar upp och som vi sammankopplar med 

teorin: “Människor är benägna att bli behandlade med värdighet och respekt vilket innebär att 

de gärna vill uttrycka sin synpunkt och åsikt innan ett beslut fattas. Det behöver inte innebära 

att personens åsikter får något inflytande på själva beslutet som tas, men personer upplever 

högre tillfredsställelse med beslutsprocessen när de fått uttrycka sina ståndpunkter” (Yukl, 

2012). Detta stycke leder oss in på om det vara så att de anställda är tysta på möten för att 

deras åsikter någon gång inte blivit behandlade med respekt och därför väljer att vara tysta. 
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Som vi skrivit i teorin kan Samuelsson verka väldigt hård i sin framtoning och kanske är det 

en bidragande faktor. Om så är fallet tror vi att det i slutänden påverkar företaget på olika sätt, 

exempelvis att delegeringen i företaget inte fungerar för att de anställda inte tar emot den. Ett 

annat perspektiv är att deltagarna inte är samarbetsvilliga och därför är tysta, vilket gör att det 

delade ledarskapet och delegering brister.  

 

Samuelsson berättade en historia om sig själv när han var i Tyskland och löste ett problem 

och sa då samtidigt att “Det är ett privilegium att kunna lämna över ansvaret på någon 

annan.”. Yukls (2012) ena fördel med delat ledarskap är att människor utvecklas när de ställs 

inför ett svårt beslut och får utmana sig själva. Om vi sammankopplar detta med en del ur 

empirin: “Han klargör för oss att han vill att de anställda ska ta egna initiativ och tror det är en 

väg att göra företaget mer effektivt; alla beslut ska inte behöva gå genom honom. Samuelsson 

vill inte hålla på och upprepa saker hela tiden utan vill att de anställda ska känna att de kan 

testa sig fram. Han menar på att när de till exempel befinner sig flera mil bort i någon av 

Smålands skogar med den kunskap de har tvekar Samuelsson inte en sekund på att de 

anställda kan fatta bra beslut för fortsatt arbete”. Precis som Samuelsson själv fick utvecklas 

genom att ta svåra beslut verkar det som om han vill ge sina anställda samma chans. Han 

säger att han vet att de klarar av det och vill att de ska ta initiativ. Samtidigt nämner han ordet 

privilegier och det verkar också som att de anställda måste förtjäna chansen för att 

Samuelsson ska delegera uppgifter till dem. Detta kan vi ännu en gång koppla samman med 

att leta upp relevant sakkunskap eller allmänna kunskaper eller teorin angående 

beslutsfattande och beslutsprocesser. 

 

Delegering är egentligen inte ett begrepp som syns i transaktionellt ledarskap i teorin, men 

som vi skrev innan kontrollerar Samuelsson ibland de anställda, och både han själv och vissa 

anställda säger att det är svårt att släppa på delegerade uppgifter. Om en person är van att göra 

vissa uppgifter är det säkert svårt att ge över de uppgifterna till någon annan, men det kan 

även vara sidor som kommer från hans sätt att leda. Det ena är aktivt ledarskap, vilket är en 

del av transaktionellt ledarskap (Bass, 1985). Att Samuelsson kör runt till arbetsplatser, ser till 

maskinerna och dubbelkollar uppgifter behöver inte enbart betyda att han vill och kan hjälpa 

till; det kan även vara en fråga om kontroll. Om det var så att något inte stod rätt till, fick vi 

känslan av att Samuelsson ville rätta till felet direkt som är en förutsättning i aktivt ledarskap; 
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en slags kvalitetsstandard som Bass beskriver det som. Ett annat perspektiv är att han tänker 

mycket på konsekvenser. Då han analyserar mycket skulle ett konsekvenstänk vara logiskt 

och det perspektivet är transformativt (Bass). 

 

Analysen visar oss att Samuelsson delegerar och kontrollerar ibland, samt lägger vikt på att 

det anställda ska ta initiativ. Vi analyserar även Samuelssons framtoning i kombination med 

delegering. Diskursen vi identifierar är därför en blandning av hur Samuelsson använder sig 

av delegering; Försöker vänja sig själv och de anställda vid delegering samtidigt som 

företaget ska hålla sin kvalité. 

6.9 Kommunicerar 

 

Burke och Cooper (2006) skriver att man som ledare ska uttrycka sina känslor ibland till de 

anställda, men samtidigt kunna reglera känslorna i vissa situationer. Detta betyder alltså att 

man kan kommunicera med hjälp av sina känslor. Många av Samuelssons citat och 

samtalsämnen handlar om de anställdas situationer, exempelvis kultur, att de ska ha en bra lön 

och att de ska kunna ha ett bra privatliv. Exempel på citat: 

 

“Jag hoppas inte han är på jobbet de första tio dagarna, det är en viktig tid”, 

“Lycka är när människor lyckas.” 

 
Samuelsson bär således med sig tankar och känslor om de anställda, som vi tror ibland 

kommer till uttryck i framförallt handlingar. Det är tydligt att han är medveten om att de 

också är människor, och kanske är det en anledning till varför Samuelsson åker omkring och 

gör mycket åt dem. Han berättar för oss om sina känslor och de är märkbart i vissa handlingar, 

men om han däremot kommunicerar känslorna ut till anställda är svårt för oss att analysera då 

vi inte har observerat att han gör det de dagar vi fick vara med honom. Som vi sagt tidigare 

kan han låta väldigt barsk men även skojfrisk och glad, och det skulle kunna vara känslor han 

kommunicerar; han vågar därmed vara irriterad och även skoja med sina medarbetare. 

 

Kommunikation kan ses som en del av delat ledarskap. Som vi beskrivit innan så handlar det 

om att fördela uppgifter och därmed måste det kommuniceras på något sätt. Det betyder att 

ledaren och medarbetarna delar på uppgifter under olika processer och därför är 
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kommunikationen viktigt. Under rubriken delegering analyserar vi huruvida Samuelsson 

delegerar och kommer fram till att han i viss mån gör det. Att uppgifter delegeras och 

kommuniceras är viktigt av många anledningar och Yukl (2012) beskriver bland annat 

självbestämmande, att delta i beslutsfattande och utvecklas professionellt som viktiga 

faktorer. Vi fick uppfattningen att Samuelsson mestadels kommunicerar information han får 

till sig och det som händer. När han var på kontoret och även under möten kom information 

från andra möten och telefonsamtal upp, det kändes därmed som att han ville ha ett öppet 

klimat. Även om han dubbelkollar deras arbete ibland var uppgifterna från början 

kommunicerade. En annan aspekt är att de hade svårt att beskriva sina arbetsuppgifter, vilket 

betyder att uppgifterna tydligare behöver kommuniceras, men än en gång måste vi ha i åtanke 

att företaget växt och att det tillkommit ny personal. Att Samuelsson i grunden vill 

kommunicera märks bland annat på ett citat: “Två hjärnor tänker bättre än en”. Exempel på 

när kommunikationen inte nådde fram är historien på Öland, vi återkopplar till empirin: ”Han 

berättade under mötet även om ett misstag de hade gjort på Öland. På fastlandet i Småland, 

bland annat, är enen helig, vilket de glömt att berätta för arbetarna som skulle röja som i sin 

tur sparade varenda en. På Öland ses enen nästan som ogräs, vilket gav dem mer jobb. Men, 

menar han, “Det är ju bra att det händer så lär man sig.”. Förutom historien om Öland 

berättar han många historier om både samhället, sig själv och andra företagare, vilket vi fick 

intrycket av att han brukar göra på företaget. Vi anser därför att saker som han tycker är 

viktigt och de känslor han känner kommuniceras genom de historier han väljer att ta upp. Det 

betyder att han till stor del kommunicerar det han känner och att kommunikation angående 

arbetsuppgifter oftast fungerar. 

 
Under våra dagar i företaget upptäckte vi att Samuelsson är fylld med idéer. Ibland saknas det 

långsiktiga mål och visioner för företaget, men oftast har han en idé på hur deras dagliga 

arbete kan ändras eller förbättras. Detta kopplar vi ihop med Bergendahls (2009) förklaring av 

beslutsfattarens två huvudsakliga processer: orsakssambandet och verkställigheten. 

Samuelsson förklarade att de flesta av hans mål har han uppnått, vilket betyder att han en 

gång gått igenom orsakssambandsprocessen för att uppnå sina mål med företaget. Vad han 

däremot gör nu är verkställighetsprocessen då han skapar idéer och mål efter vad som 

kommer in i hans arbetsliv; exempelvis applikationen från Södra Skogsägarna. Dessa tankar 

om förbättring och förändring var inte något som Samuelsson bara sa till oss, utan han tog tag 

i sina idéer genom att boka möten och ringa nyckelpersoner. Detta betyder att han 
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kommunicerar verkställighetsprocessen eftersom han tar tag i sina idéer och pratar om det 

både internt och externt. Förutom att han ringer runt och bokar möten kan vi även läsa 

resultatet av hans idéer bland annat på tidningsutklippen: 

 

“Bracke M25 visar vägen” 

“Ny bioaska sluter kretslopp” 

 

Diskursen vi ser i denna analys är att Samuelsson kommunicerar sina idéer och tankar samt 

använder sig av känslor i sitt kommunicerande.   
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7. Diskussion och slutsats 
 
I kommande kapitel har vi diskuterat analysen i samklang med diskurser och olika 

föreställningar. Vi kommer därför återkoppla till de föreställningar som finns om småländskt 

ledarskap. Diskussionen kommer mynna ut i en slutsats där vi presenterar vårt svar på 

uppsatsens forskningsfråga. 

7.1 Diskussion om föreställningar 

 

Ledarskap och entreprenörskap som fenomen har visat sig existerar i företagandet i Småland 

som är uppbyggt på olika diskurser kring begreppen; alltså ett bestämt sätt att tala om världen. 

Mer om de föreställningar som fanns och finns om småländskt ledarskap har vi skrivit om i 

kapitel fyra, Företagande i Småland. Wendeberg (1982) skriver om Gnosjöandan att de som 

bor där verkar vilja göra något som ingen annan gör; de älskar att arbeta; de vill ha inflytande 

över sitt liv, sitt företag och samhället; de är vana vid att jobba hårt; det är få företagare som 

vill expandera sina företag; de vill lösa sina problem själva och att det är viktigt att förvalta 

och bevara förfädernas verk. Förutom Wendeberg så finns både äldre och modernare 

föreställningar om det småländska ledarskapet och enligt oss är dessa föreställningar väl 

sammanfattade genom Forslunds et al. (2016) fem begrepp: envishet, ekonomiskt, klurigt, 

jordnära och arbetsam. Dessa begrepp är exempel på diskurser och de har vi valt att diskutera 

nedan utifrån den analys vi har gjort om Samuelsson. I analysen har vi kommit fram till åtta 

diskurser: alla människor ska få vara med och känna sig delaktiga och viktiga, ta tillvara på 

de resurser och möjligheter som finns, känslor och tankar i fokus, viktigt med en positiv och 

hjälpande atmosfär, balans mellan företaget och människor, till viss del en klassisk 

egenföretagare med fokus på lönsamhet och intresse, försöker vänja sig själv och de anställda 

vid delegering samtidigt som företaget ska hålla sin kvalité och kommunicerar sina idéer och 

tankar samt använder sig av känslor i sitt kommunicerande. 

 

Envishet är ett av orden som Forslund et al. (2016) kommit fram till är en diskurs kring 

småländskt ledarskap. De synonymer som envishet inkluderar var bland annat envis, 

långsiktig och strävsam. Att vara envis är ingenting som Samuelsson benämner sig som. Han 

har heller inte långsiktiga mål, vilket han själv förklarat för oss eftersom han känner sig nöjd 
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med de mål han redan hade och har uppfyllt. Han verkar inte heller långsiktig som person 

utan tar tag i saker direkt. Dock har vi fått uppfattningen om att Samuelsson är väldigt 

arbetsam och strävar efter utveckling och det i sig visar på en viss typ av envishet. Dessa tre 

begrepp kan vi följaktligen koppla ihop med diskurser som fokuserar på att göra företaget 

lönsamt, effektivt och där Samuelsson strävar efter kvalité med både personal och uppgifter. 

De diskurserna är således: ta tillvara på de resurser och möjligheter som finns, balans mellan 

företaget och människor, till viss del en klassisk egenföretagare, med fokus på lönsamhet och 

intresse och försöker vänja sig själv och de anställda vid delegering samtidigt som företaget 

ska hålla sin kvalité. Han jobbar mycket för att allt ska flyta på bra i företaget och jobbar för 

att alla ska få tillgång till väl fungerande maskiner. Med sitt serviceinriktade hjärta håller vi 

med om att Samuelsson är strävsam och envis till viss del.  

 

Att smålänningen är ekonomisk är en annan diskurs och med ord som sparsamhet, 

kostnadseffektiv och småskalighet blev den småländska ledaren föreställd. Samuelsson har 

visat prov flera gånger att han tänker sparsamt och kostnadseffektivt, både tidsmässigt och 

pengamässigt. Det visar sig främst i diskursen angående hans karaktär: till viss del en klassisk 

egenföretagare, med fokus på lönsamhet och intresse. Han säger att pengar är viktigt och att 

det i slutänden handlar om pengar. Det visar sig också i hans engagemang när han 

effektiviserar dagarna och hjälper till för att jobbet ska flyta på. Han verkar sträva efter en 

balans mellan företaget och människor. Detta visar oss också att han inte enbart tänker på 

pengar, då han lägger pengar på sina anställda i form av exempelvis gym, kläder, fika och 

utbildning. Människan är alltså också viktig för Samuelsson och inte enbart ekonomi. 

Huruvida Samuelsson är småskalig är svårt för oss att riktigt svara på, men eftersom han inte 

har mål om att göra företaget större urskiljs en viss småskalighet. Dock fokuseras det mycket 

på utveckling av företaget. Vi tolkar att det är ett tecken på strävan efter något större. 

Samuelsson är därmed ekonomisk till viss del.  

 

Det tredje ordet är klurigt och det beskrivs med orden uppfinningsrikedom, påhittig och 

nyfiken. Detta är den diskurs som vi anser främst passar in på Samuelsson. Vi kan inte annat 

än att sätta Samuelsson som synonym till uppfinningsrik. Hans analyserande förmåga och 

betänkande resulterar i många idéer. Han letar ständigt efter förändringar och förbättringar för 

att underlätta för sig själv, de anställda och företaget. Genom att höra om och se hans 
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utveckling av produkter och användningsområden förstår vi att han är påhittig. Vi anser att 

Samuelsson är en mycket nyfiken person. Nyfiken på olika människor och kulturer, nyfiken 

på oss som unga, utbildade individer och våra åsikter, tankar, erfarenheter och bakgrund. 

Samuelsson är inte rädd för att stöta på och arbeta med nya människor. Detta uppenbaras i 

hans berättelser från tidigare jobb bland annat. Med minimala språkkunskaper gör han sig 

förstådd och kan förklara det arbete han gjort och föra en dialog. Analysen på Samuelsson 

resulterade i vår diskurs: ta tillvara på de resurser och möjligheter som finns. Denna diskurs 

anser vi passar väl in på föreställningen om det småländska ledarskapet som klurigt.  

 

Forslunds et al. (2016) fjärde ord är jordnära och det beskrivs med ordet prestigelös. Vi anser 

att Samuelsson är väldigt jordnära. Slår vi upp fler synonymer till begreppet får vi enkel, 

handfast, realistisk, pragmatiskt/saklig och verklig. Han är en enkel person i sig och ser sig 

som enkel chef utan extra förmåner och hög lön. Enligt honom handlar det om mångt och 

mycket att ange förtroende för att förtjäna respekt från de människor man jobbar med. Han är 

prestigelös eller ödmjuk i sinnet, men kan ibland fick vi känslan av att detta ”glöms bort” i 

vissa yttranden bland annat. Att han blir påverkad av olika bemötanden av människor och 

hans egna olika agerande kring diverse nationaliteter där han måste anpassa sig kan märkas av 

i vissa sammanhang till exempel. Som chef har Samuelsson anammat en typ av jargong och 

ett sätt att vara mot sina anställda. Överlag tolkar vi hans beteende och personlighet som 

verklighetsbaserad och saklig. På grund av detta beteende utläser vi diskursen: viktigt med en 

positiv och hjälpande atmosfär. Denna diskurs kopplar vi ihop med ordet jordnära av den 

anledning att Samuelsson hjälper till och vill vara en ledare som inte har extra förmåner etc., 

ur det perspektivet ser han sig själv som en av hans anställda. Han har även nära till sina 

känslor, vilket vi tycker är en del av ordet jordnära och då passar även följande två av våra 

diskurser kring detta in i begreppet: känslor och tankar i fokus och kommunicerar sina idéer 

och tankar samt använder sig av känslor i sitt kommunicerande.  

 

Femte och sista ordet som är framtaget av Forslund et al. (2016) är arbetsam, vilket förklaras 

med arbetsvilja, engagerad och drivande. Modig förklarade för oss att Samuelsson stannar till 

sena kvällar och fakturerar efter att han är klar med dagens andra måsten, medan en annan är 

helt slut vid klockan 16.00 redo för att gå hem. Han tar tag i problem direkt och jobbar för att 

hitta en lösning så fort som möjligt. Samuelsson säger själv att han gör uppoffringar för 
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familjen för att han dels måste, men också för att företaget ligger i hans intresse. Detta 

bedömer vi som både arbetsvilja och engagemang, då han är engagerad i de mesta som 

involverar Grimslövs Skogstjänst AB och dess personal. Samuelsson är även drivande i det 

avseende att han driver frågor angående utveckling av produkter och arbetssätt. Detta kopplar 

vi ihop med diskurserna: ta tillvara på de resurser och möjligheter som finns och till viss del 

en klassisk egenföretagare med fokus på lönsamhet och intresse. 

 

Vi har noterat att vissa av de diskurser vi skapat i analysen om Samuelsson, passar väl in på 

de föreställningar som finns om småländskt ledarskap. Dessa föreställningar kan vändas och 

vridas på många olika sätt för att de ska passa ihop, men vissa passar bättre ihop än andra. Det 

leder till att om vi generaliserar Samuelssons entreprenöriella sida och hans 

ledarskapsegenskaper så passar han in på de flesta uttalade begrepp som inkluderas i 

föreställningen om småländskt ledarskap. Dock finner vi än fler diskurser utifrån Samuelssons 

ledarskap och entreprenörskap som representerar vårt exempel på småländskt ledarskap, samt 

att vi öppnar upp för frågan om småländskt ledarskap består av både ledarskap och 

entreprenörskap. De diskurser som inte finns med i Forslunds et al. (2016) ursprungliga 

föreställningar är: alla människor ska få vara med och känna sig delaktiga och viktiga, balans 

mellan företaget och människor och försöker vänja sig själv och de anställda vid delegering 

samtidigt som företaget ska hålla sin kvalité. 

 

7.2 Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats är att få ett exempel på hur diskurser angående ledarskap och 

entreprenörskap kan komma till uttryck i vardagen i ett småländskt företag. Genom att ha 

gjort en fallstudie på Grimslövs Skogstjänst AB:s VD Mikael Samuelsson kan vi se att det 

förekommer diskurser i företaget. Hur ledarskap och entreprenörskap kan komma till uttryck 

och vilka diskurser vi identifierar skriver vi om i vår analys, detta kommer vi nedan 

sammanfatta utifrån vår frågeställning. 
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BILD 7.1 Det småländska ledarskapet 

 

 

Källa: Egen bild 

 

Bilden ovan visar de begrepp som är framtagna i empirin och huruvida de är diskuterade kring 

olika teorier. Det är samma begrepp, men de har olika betydelser på grund av olika 

föreställningar och därför kan vi se dem både under ledarskapsdiskurser och 

entreprenörskapsdiskurser. Eftersom Samuelsson är smålänning i blodet och uppvuxen i 

Småland med ett egenstartat företag som han än idag är med och driver, åtog vi oss både att 

observera hans sätt att leda de anställda i företaget, men också se honom ur ett entreprenöriellt 

perspektiv. De teorier vi använt oss av är också dem vi tolkat att Samuelsson uttrycker och 

använder sig av i sitt sätt att vara och leda andra människor. Han använder sig inte av alla 

ledarskapsstilar och entreprenörskapsteorier fullt ut, men vi har observerat till exempel 

nyskapande egenskaper och finner att hans nyskapande ger konsekvenser inom ledarskapet, 

men också skapar nya idéer och förslag på förbättringar som en del inom 

entreprenörskapsdiskurser. Samuelsson har således använt sig av de föreställningar vi använt 

oss av till en viss grad och därför finns alla med i vår bild över småländskt ledarskap. 

Eftersom Samuelsson faller inom kategorin småländsk ledare kan vi utnyttja hans ledarskap 

som exempel till att bedöma honom utifrån de föreställningar som finns om det småländska 



Ekonomihögskolan | Civilekonomprogramet | Management | Magisteruppsats 30 hp 
 
 
	

	 94 

ledarskapet. Vår uppfattning är att Samuelsson mestadels är en ledare, men som har 

entreprenörskapstendenser. Cirkeln till vänster i bilden har en tjockare linje som markerar de 

egenskaper vi anser Samuelsson har mest av. Markeringen är mörkare då den tar större del av 

det småländska ledarskapet. Vår föreställning om det småländska ledarskapet utifrån vårt fall 

är därmed att det består av en kombination av ledarskap och entreprenörskap, där det utövas 

inom en organisation, är med och utvecklar och bidrar till samhället. Denna leder oss in på 

vår forskningsfråga; 

 

Hur kan ledarskapet och entreprenörskapet i ett småländskt företag komma till uttryck 

genom diskurser? 

 

I Grimslöv Skogstjänst AB kommer både ledarskap och entreprenörskap till uttryck. Genom 

att ha analyserat vår empiri utifrån olika ledarskaps- och entreprenörskapsdiskurser uppfattar 

vi en blandning av de olika teorierna. Samuelsson använder sig mestadels av 

ledarskapsdiskurser i sin vardag, men vi märker även tendenser inom entreprenörskap. De 

kommer till uttryck i både Samuelssons ord och yttranden, men även i hans handlingar i 

företaget som vi tolkat. Genom vår analys är vår uppfattning att åtta diskurser kommer till 

uttryck: alla människor ska få vara med och känna sig delaktiga och viktiga, ta tillvara på de 

resurser och möjligheter som finns, känslor och tankar i fokus, viktigt med en positiv och 

hjälpande atmosfär, balans mellan företaget och människor, till viss del en klassisk 

egenföretagare med fokus på lönsamhet och intresse, försöker vänja sig själv och de anställda 

vid delegering samtidigt som företaget ska hålla sin kvalité och kommunicerar sina idéer och 

tankar samt använder sig av känslor i sitt kommunicerande. Dessa formade diskurser är mer 

på detaljnivå utifrån vad Samuelsson gör och säger, men i vår analys och diskussion 

applicerar vi de även i ett sammanhang. Detta medför att vi tagit fram en enhetlig diskurs som 

är baserad på de åtta diskurserna och visar hur Samuelssons ledarskap och entreprenörskap 

påverkar ur ett större perspektiv.  

 

Den sistnämnda och likaledes vår slutgiltiga diskurs är baserad på vår analys och diskussion 

och beskriver Samuelsson ur ett större sammanhang. Genom hans sätt att analysera saker 

kommer hans kreativa sida fram och han kommer med förslag och idéer. Dessa idéer och 

förslag på förbättringar påverkar inte bara dem i företaget utan även kunder, arbetsgivare och 
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även de personer i lokalområdet som ingår i Samuelssons kontaktnät och kan beskrivas som 

samarbetspartners. Förutom detta så fokuserar Samuelsson mycket på sina medarbetare och 

deras privatliv, exempelvis deras familjer och hus. Det är viktigt för Samuelsson att ge 

människor en chans och det bidrar till samhället och således även Sveriges ekonomi och 

tillväxt. Samuelssons citat “Det ska se likadant ut i skogen som när vi kom.” är ytterligare ett 

sätt som visar att Samuelsson är mån om samhället och miljön. Samuelssons ledarskaps- och 

entreprenörskapsegenskaper är följaktligen med och utvecklar och bidrar till samhället. 
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8. Framtida forskning 

 

Vi avslutar denna uppsats med att ge förslag till framtida forskning utifrån vår slutsats. Vi 

fokuserar framförallt på utvecklingen av ledarskap och eventuella skillnader mellan olika 

regioner. 

 

Vår fallstudie stannar vid att ge ett exempel på hur diskurser kan komma till uttryck i ett 

småländskt företag, men vår uppfattning är att detta ska kunna öppna upp för frågan angående 

regionala skillnader angående ledarskap och entreprenörskap. Vår studie ämnar inte kunna 

generaliseras till en population, utan kan endast bidra teoretiskt och empiriskt med dess 

innehåll. Diskursen ger ett exempel på vad en småländsk företagsägare faktiskt gör och hur ett 

småländskt företag fungerar, samt att den även visar vårt teoretiska bidrag genom att bidra 

med hur en diskurs kan komma till uttryck till ett företag i Småland. Det har tidigare studerats 

kring nationella skillnader inom ledarskap, men de är relativt få. Vi lever i en global värld och 

det är därför viktigt att förstå hur kulturella skillnader påverkar aktiviteter och människan. 

Vårt förslag till framtida forskning är därför att öppna upp för frågan huruvida regionala 

skillnader finns eller inte. 

 

Vissa förespråkar att det inte går att jämföra ledarskap, men vi tror att det finns likheter och 

skillnader överallt och att man genom att observera ledarskap på olika platser kan se ett 

mönster hur det fungerar där, och kanske kan detta mönster tendera att vara just en region. I 

vår slutsats fann vi likheter mellan Gnosjöandan och Forslunds fem begrepp, och 

Samuelssons företagande i Emmaboda. Vilket är en väldigt svag länk till att generalisera att 

föreställningen om Gnosjöandan till hela Småland, trots att det finns många likheter i tänk och 

sätt att vara på, samt att de har liknande kultur och bakgrund. Vårt fall var på en person som 

utövar sin typ av ledarskap och entreprenörskap i en organisation och konsekvenserna av 

detta. Samuelsson jobbar på ett skogsföretag i centrala Småland och för att utöka studiens 

resultat kan en liknande studie göras på andra sorters organisationer. Vårt förslag till framtida 

forskning är att göra fler fallstudier på olika företag och på olika platser i Småland för att se 

om det finns ett mönster att utgå ifrån. Ett annat förslag kan vara att gå utanför Småland och 

göra likadant i andra regioner. Ytterligare förslag till framtida forskning är att analysera om 
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det är människorna i regionen som skapar regionala skillnader eller om det är regionen och 

dess kultur som påverkar människor, kanske är det en kombination av de båda? 

 

Ledarskap och entreprenörskap är inte knytet till att bara ingå i ett företag eller en 

organisation utan är ett fenomen som även kan studeras utifrån andra kontext där det utövas, 

för att få ett annat perspektiv på det. I vårt resultat fick vi fram att småländskt ledarskap till 

stor del utnyttjar olika ledarskapsteorier och en mindre del är entreprenöriella egenskaper i 

ledandet. Orsaken till detta kan vara att entreprenörskap är så pass ostuderat i jämförelse med 

ledarskap, vilket kan ha påverkat vår slutsats. Förslagsvis kan en liknande studie göras igen 

när entreprenörskap är ett mer studerat ämne. 
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