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Sammandrag 

Till följd av den globalisering som skett, finns indikationer om att nationalkulturella skillnader 

mellan länder suddas ut. Forskning visar att integreringen mellan företag som följt 

internationaliseringen gör att det inom branscher utvecklas likheter. Studien ämnade därmed 

undersöka om det mellan olika länder, verksamma inom samma bransch, kan utvecklas en 

gemensam uppfattning om vad som är effektivt ledarskap. Studien avsåg även undersöka om 

uppfattningen kan influera utövandet av ledarskap. Ledaregenskaperna som identifierades 

kategoriserades utifrån ledarattributen som formulerades i Projekt GLOBE. Vidare applicerades 

Implicit Ledarskapsteori på insamlad data för att förklara respondenternas uppfattningar om 

ledarskap. Genom en kvalitativ studie insamlades primärdata via intervjuer med respondenter 

från den svenska och amerikanska TV-produktionsbranschen. Studien visade att likheter kan 

identifieras mellan branschen i USA och Sverige, men ingen definitiv koppling mellan 

branschtillhörighet och uppfattningen om ledarskap kunde uttydas. Studiens resultat tyder på att 

det finns en koppling mellan uppfattningen om ledarskap, och hur ledarskapet utövas.  
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1.'Introduktion'

1.1'Inledning'
Förenklad kommunikation, ett friare flöde av varor och tjänster och ökad integration mellan 

länder och människor - globaliseringen som världen genomgått under de senaste två decennierna 

har medfört många förändringar (Ram, 2009). Clark och Mathur (2003) hävdar att det numera 

råder en uppfattning om att världen blir allt mindre, och som följd av den tillgänglighet som 

medföljt den förenklade kommunikationen och det utökade informationsutbytet har starka 

beroendeförhållanden mellan länder utvecklats. Genom mötena och den närhet som möjliggjorts 

genom globaliseringens framfart har det blivit tydligt att likheter utvecklats mellan människor 

inom olika kulturer (Nakata, 2009), men det har också belyst de olikheter knutna till 

nationalkultur som existerar, menar House, Hanges, Javidan, Dorfman och Gupta (2004).  

Hofstede (1980) menar att nationalkulturen har en betydande inverkan på människors 

värderingar. Vidare betonar Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) att dessa värderingar, vilka 

utgör kärnan av kulturen, är svåra att förändra. Pauly och Reich (1997) är inne på samma spår 

och menar att trots internationaliseringen, vilken medfört att närheten mellan företag stärkts, 

kommer nationaliteten som företagen ursprungligen härstammar ifrån alltid vara den 

huvudsakliga faktorn som inverkar på företags arbetssätt. Francesco och Gold (2005) menar även 

att nationalkulturen kan förklara beteenden hos människor, exempelvis hos ledare. 

House och Javidan (2004) menar att det behövs en ökad förståelse för kulturens inverkan 

på företags sätt att arbeta, samt för kulturens inverkan på ledarskap, givet globaliseringen och det 

ömsesidiga beroendet som skapats mellan nationer. Wirawan Irawanto (2009), Gerstner och Day 

(1994) och House och Javidan (2004) påvisar nationalkulturens betydande inverkan på vad som 

uppfattas som effektivt ledarskap 1 , och vidare att det som uppfattas som effektiva och 

eftersträvansvärda egenskaper inom en kultur kan betraktas som ineffektiva och oönskade inom 

en annan. Pillai (1999) menar emellertid att man kan se likheter i ledarskapet mellan 

västerländska länder, vilket betyder att både skillnader och likheter mellan länders uppfattningar 

om ledarskap kan urskiljas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Definitionen!av!effektivt!och!ineffektivt!ledarskap!diskuteras!i!avsnitt!3.5!!
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Även om Francesco och Gold (2005) belyser att nationalkulturen har en inverkan på 

ledarskap, menar de dessutom att de nationalkulturella skillnader som framställs i forskningen 

blir allt mer irrelevanta i takt med globaliseringen, eftersom de är generaliserande till sin 

karaktär. Forskningen förlitar sig ofta på existerande stereotyper, vilket bidrar till en onyanserad 

bild av verkligenheten. Även Nakata (2009) menar att kulturens inverkan håller på att försvagas, 

och att kulturer kan komma att bli allt mer lika varandra i takt med globaliseringen. Bird och 

Stevens (2003) hävdar att det till och med kan utvecklas en global kultur. Genom att människor 

med olika nationalkultur och etnisk bakgrund möts på den internationella affärsarenan utvecklas 

liknande värderingar och beteenden (Bird & Stevens, 2003). Zander (2012) presenterar en 

liknande idé; att internationaliseringen och den exponering av nya kulturer som människor och 

företag utsätts för kan leda till att företag utvecklar globala företagskulturer som är formade av 

individer med olika kulturella bakgrunder. 

Förutom den potentiella utvecklingen av globala företagskulturer, är den uppkomst av de 

branschspecifika mönster som blivit identifierbara en viktig aspekt av den ökade integrering som 

följt globaliseringen. Chatman och Jehn (1994) menar att företagskultur, vilken innefattar 

exempelvis värderingar, normer och beteendemönster (Rousseau, 1990), varierar betydligt 

mindre mellan företag verksamma inom samma bransch, än mellan företag inom olika branscher. 

Detta förklaras av att de utför liknande uppgifter och uppvisar likheter i sin produktion (Chatman 

& Jehn, 1994). Även Gordon (1991) har identifierat likheter som utvecklats inom branscher. 

Hans forskning visar att det mellan företag inom samma bransch kan urskiljas liknande 

strategier, men också gemensamma uppfattningar om vad som är viktigt och vad som bör 

prioriteras. Senare forskning av Leidner (2010) visar att den sammankoppling och integrering 

mellan företag som internationaliseringen medfört dessutom har lett till en standardisering och 

homogenisering av processer inom branscher. Med andra ord kan likheter och mönster direkt 

kopplade till branschtillhörigheten urskiljas.  
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1.2'Problematisering'
Hofstede, Hofstede och Minkov (2011) framhåller att värderingar kopplade till nationalkultur är 

svåra att förändra. Ledarskap anses vara starkt sammankopplat och format av nationalkultur, 

vilket leder till att olika kulturer har olika uppfattningar om vad som är effektivt ledarskap 

(House & Javidan 2004; Hofstede, 1980; Wirawan Irawanto, 2009). De kontinuerliga 

förändringar och anpassningar som sker på den globala marknaden ger emellertid indikationer 

om att nationalkulturella skillnader minskar och att kulturer bli allt mer lika varandra (Nakata, 

2009). Därmed finns indikationer om att nationalkulturens inverkan även på ledarskap kan avta i 

styrka. Givet de likheter gällande exempelvis normer, värderingar och beteendemönster som kan 

utvecklas inom branscher (Chatman & Jehn, 1994; Gordon, 1991; Rousseau, 1990), finns 

anledning att anta att branschen även kan ha inflytande på ledarskap, eftersom ledarskap enligt 

Tsai (2011) är starkt sammanknutet med företagets normer och värderingar. Med ovanstående 

rader som bakgrund är det därför av intresse att undersöka om det mellan två västerländska 

länder inom samma bransch kan utvecklas gemensamma uppfattningar om vad som är effektivt 

respektive ineffektivt ledarskap, och vidare om denna uppfattning kan ha en inverkan på 

utövandet av ledarskap.  

1.3'Syfte'och'frågeställningar'
Med anledning av de indikationer som tyder på att nationalkulturella skillnader successivt 

minskar, och de branschspecifika mönster som tidigare forskning identifierat, är studiens 

övergripande syfte att utforska vilken inverkan branschtillhörigheten kan ha på företag i olika 

länder. Mer specifikt är studiens syfte att utreda om det mellan två länder inom samma bransch 

kan utvecklas gemensamma uppfattningar om vad som är effektivt ledarskap, och vidare på 

vilket sätt det kan influera utövandet av ledarskap.  

 

Baserat på ovanstående rader utgår studien från följande frågeställningar: 

- Hur ser det potentiella sambandet ut mellan branschtillhörigheten och uppfattningen om 

vad som är effektivt och ineffektivt ledarskap, mellan två länder verksamma inom samma 

bransch? 

- Hur kan uppfattningarna om vilka ledaregenskaper som anses effektiva respektive 

ineffektiva ha en inverkan på utövandet av ledarskap? 
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2.'Teori'
Det teoretiska kapitlet inleder med en genomgång av nationalkultur och en redogörelse för 

Implicit Ledarskapsteori. Dessa avsnitt följs av en presentation av tidigare forskning om svenskt 

och amerikanskt ledarskap. Därefter ges en genomgång av Projekt GLOBE, vilket följs av 

tidigare forskning som identifierat likheter som kan uppstå inom branscher. Inkluderat i avsnittet 

finns även kritik mot vald teori, samt en sammanfattning av teorierna.  

2.1'Nationalkultur'
Hofstede et al. (2011) menar att individer bär på en mental mjukvara bestående av ett mönster av 

tankar, känslor och beteenden som lärts in under individens livstid. Den mentala mjukvaran, 

även kallad kultur, är inget som individer föds med, utan härstammar från vår sociala miljö. 

Kultur definieras av Hofstede et al., (2011, s. 22) som “den kollektiva mentala programmering 

som särskiljer de människor som tillhör en viss grupp eller kategori från andra”. Kulturens kärna, 

det vill säga den inre delen av kulturen, består av implicita värderingar, vilka Hofstede et al. 

(2011) menar härstammar från vår tidiga uppväxt och är svåra att förändra. Den yttre delen av 

kulturen består av inlärda sedvänjor så som symboler, hjältar och ritualer, vilka är betydligt mer 

lättföränderliga (Hofstede et al., 2011).  

Begreppet nationalkultur definieras av House och Javidan (2004) på följande sätt; 

“delade motiv, värderingar, tro, identitet och tolkningar av betydelsefulla händelser som är ett 

resultat från gemensamma erfarenheter hos medlemmar av ett kollektiv och är överförda över 

generationer” (House & Javidan, 2004, sid. 15). På vilket sätt nationalkultur har inverkan på 

ledarskap har, enligt Smith, Bond och Kagitcibasi (2006), länge legat i fokus inom forskningen 

för tvärkulturella studier. Resultaten av forskningen har visat att det finns delar av uppfattningen 

av effektivt ledarskap som är universella, och andra delar som är mer utmärkande för vissa 

kulturer (Smith et al., 2006). Hofstede et al. (2011) menar att individer måste förstå en ledares 

nationalkultur och samhälle för att förstå deras beteende.  

2.2'Implicit'Ledarskapsteori'(ILT)'
Brown och Lord (2008) beskriver Implicit Ledarskapsteori2 som att ledarskap inte bara handlar 

om en ledares uppenbara beteende, utan snarare hur beteenden, kännetecken och egenskaper hos 

ledaren tolkas av betraktaren.    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Fri!översättning!av!Implicit!Leadership!Theory!(House!et!al!2004;!Brown!&!Lord,!2008;!Lord,!Foti!&!de!
Vader,!1984)!
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Enligt ILT har individer olika implicita uppfattningar och övertygelser gällande 

beteenden och attribut som särskiljer ledare och följare, effektiva ledare och ineffektiva ledare, 

och moraliska ledare från onda ledare. De implicita uppfattningarna influerar sättet som 

ledarskap uppfattas på, och dessutom vilka värderingar som förknippas med ledarskap (House & 

Javidan, 2004). De underliggande uppfattningarna påverkar fortsättningsvis vilka egenskaper 

som värderas högre än andra. Det finns inom kulturer och samhällen gemensamma uppfattningar 

om vilka ledaregenskaper som uppfattas som effektiva och mindre effektiva, vilket gör att 

implicita uppfattningar om ledarskap kan skilja sig mellan olika kulturer. (House och Javidan, 

2004). Offermann, Kennedy och Wirtz (1994) menar att det gör att individer inom en kultur där 

exempelvis auktoritet uppfattas som en god ledaregenskap, kan uppfatta känslighet som en 

svaghet hos ledaren. Det kan enligt Lord, Foti och de Vader (1984) resultera i att en ledare kan 

uppfattas som olämplig, eftersom dess egenskaper inte passar in i betraktarens prototyp av en 

ledare, eller på grund av att ledarens egenskaper inte överensstämmer med betraktarens 

uppfattning om vad som krävs för att utföra en viss uppgift.  

ILT domineras av två antaganden (House och Javidan, 2004). Det första beskriver hur 

individer accepteras som ledare baserat på kongruensen mellan hur de uppfattas som ledare av 

andra, och hur de väljer att utöva sitt ledarskap. Det andra antagandet handlar bland annat om hur 

de implicita uppfattningarna om ledarskap begränsar och vägleder hur ledarskap bör utövas, hur 

ledare godkänns och accepteras, och hur uppfattningen om huruvida ledaren är inflytelserik och 

verkningsfull eller inte (House & Javidan, 2004). 

 Lord et al. (1984) menar att implicita ledarskapsteorier reflekterar innehållet av individers 

kognitiva kategoriseringar vilka särskiljer ledare från icke-ledare. De kognitiva 

kategoriseringarna organiserar individers minne av ledarskap och vägleder hur information om 

ledarskap bearbetas (Lord et al., 1984). Uppfattningen om ledarskap är något som präglar 

individer från en tidig ålder (Lord & Maher, 1991). Redan när barn är mycket unga kan de 

särskilja en ledare från en icke-ledare, och dessutom förklara vad som karaktäriserar de båda. Det 

finns vissa egenskaper som generellt förknippas med ledarskap, och vilka de egenskaperna är 

varierar mellan olika nationalkulturer (Lord & Maher, 1991). Keller (1999) menar att individers 

första kontakt med ledare och auktoriteter sker under uppväxten genom kontakten med sina 

föräldrar. Den första erfarenheten av ledarskap finns sedan med individen som en underliggande 

uppfattning om vad ledarskap är (Keller, 1999). Lord, de Vader och Alliger (1986) menar även 



! 6!

att betraktarens egen personlighet och egenskaper påverkar hur uppfattningar om ledarskap 

utvecklas. Keller (1999) menar att det som individer karaktäriserar som en ideal ledare, ofta är en 

ledare mycket lik de själva.  

2.3'Tidigare'forskning'om'svenskt'ledarskap'
I Sverige betraktas ledarskap ofta som vagt och försiktigt, vilket enligt Zander och Zander (2009) 

beror på att svenskarna gärna undviker konflikter och konfrontationer. Beslut i Sverige tas enligt 

Zander och Zander (2009) helst genom konsensus, eftersom det innebär att ärendet diskuterats 

utifrån olika perspektiv, och att samtliga fått uttrycka sin åsikt. Enligt Zander (1997) uppskattas 

inte alltför mycket övervakning från ledare, eftersom det tolkas som att det råder brist på 

förtroende och att ledaren ifrågasätter medarbetarens kompetens att utföra sin uppgift.  

Trots vikten vid att få arbeta självständigt, är arbete i team något som föredras i Sverige, 

enligt Zander och Zander (2009). Traditionellt sett betraktas arbete i team som mer effektivt än 

individuellt arbete, som lättare kan leda till konkurrens och konfrontation. Det är anledningen till 

att det svenska ledarskapet lägger tungt fokus på samarbete, istället för att fokusera på den 

individuella prestationen (Zander & Zander, 2009). Bengtsson (2003) hävdar att svenska ledare 

därför placerar emfas på att få samtliga medlemmar i en grupp jämbördigt involverade i 

uppgiften. Ansvar delegeras ofta bort från ledaren och Zander (1997) menar att medarbetare 

förväntar sig att ledaren uppskattar deras råd och uppmuntrar initiativtagande. Ytterligare en 

aspekt av svenskt ledarskap är enligt Zander och Zander (2009) den anti-hierarkiska attityden 

som genomsyrar de flesta organisationer, vilken skiljer sig från hur det är i många andra länder. 

Det finns i Sverige en uppfattning om att chefer och medarbetare inte ska särskiljas. Ingen är 

bättre än någon annan och personliga bedrifter ska inte överdrivas (Zander & Zander, 2009). 

2.4'Tidigare'forskning'om'amerikanskt'ledarskap''
Till skillnad från uppfattningen i Sverige är det inom amerikanskt ledarskap, enligt Hoppe och 

Bhagat (2008), av vikt att stå ut från mängden och göra avtryck på sin omgivning. Vidare 

förväntas amerikanska ledare vara tävlingsinriktade och resultatdrivna. Att vara dröjande och 

eftertänksam i sina beslut betraktas inte som effektiva egenskaper, eftersom det placeras tung 

emfas vid förmågan att kunna vara både bestämd och snabb i sitt sätt att angripa problem (Hoppe 

& Bhagat, 2008). Det går i linje med de krav som Hall och Hall (1990) menar ställs på 

amerikanska ledare om att vara tidseffektiva och att disponera sin tid målmedvetet och 

genomtänkt. Höga krav ställs på att hålla noga utsatta deadlines, och att utan undantag starta 
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möten i tid. Med andra ord finns det inte mycket utrymme för alltför mycket betänksamhet när 

det kommer till beslutsfattande (Hall & Hall, 1990). 

Ytterligare en dimension av den effektivitet och intensitet som karaktäriserar 

amerikanska ledare är enligt Nanus (1992) den kortsiktighet som genomsyrar många beslut. 

Bland amerikaner finns det en utbredd uppskattning för ledare med visioner, vilka har en tendens 

att vara mer kortsiktigt orienterade. Det beror på att visioner ofta är kopplade till en mer 

personlig bild om vad som bör betraktas som viktigt (Nanus, 1992).   

2.5'Projekt'GLOBE''
Under en tio år lång studie studerade ett team bestående av 170 forskare hur samhällskultur, 

organisationskultur samt egenskaper som karaktäriserar effektivt ledarskap förhåller sig till 

varandra (House & Javidan 2004). Undersökningen utfördes på företag från 

livsmedelsbranschen, finansbranschen samt telekommunikationsbranschen. Studien gick under 

namnet Projekt GLOBE3 och inkluderade 62 länder från olika geografiska regioner. Länderna 

delades inför studien upp i tio kluster, där USA tillsammans med Australien, Kanada, England, 

Irland, Nya Zeeland och Sydafrika ingick i Angloklustret. Sverige ingick i klustret Nordiska 

Europa, som förutom Sverige bestod av Finland och Danmark (Gupta & Hanges, 2004). 

Bakgrunden till Projekt GLOBE var att kulturell tillhörighet bedömdes ha en 

betydelsefull inverkan på företags arbetssätt såväl som på ledarskap. Eftersom det finns en stor 

variation på värderingar mellan olika kulturer finns det också en skillnad mellan vilka 

ledaregenskaper som uppfattas som effektiva respektive mindre effektiva inom en kultur (House 

& Javidan, 2004). Med bakgrund i att kulturen har en inverkan på uppfattningen av vad som 

betraktas som effektivt ledarskap, identifierades i Projekt GLOBE nio kulturella dimensioner 

som fungerade som den oberoende variabeln i studien. Den beroende variabeln i studien bestod 

av sex globala ledarskapsattribut (House & Javidan, 2004).  

2.6'Sex'globala'ledarskapsattribut''
Inför Projekt GLOBE tog forskarna fram följande definition av ledarskap; “ledarskap är en 

individs förmåga att influera, motivera, och få andra medlemmar av organisationen att bidra till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Program (House & Javidan, 2004, s. 9)!
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dess effektivitet och framgång” (House & Javidan, 2004, s. 15)4. Därefter definierades sex 

globala ledaregenskaper, vilka inom samtliga länder uppfattades känneteckna effektivt respektive 

ineffektivt ledarskap. De sex globala ledarattributen bestod av 21 underliggande ledarattribut 

som respondenterna av Projekt GLOBE fick gradera på en skala mellan ett till sju (1-7). De sex 

globala ledarattributen presenteras nedan. 

Karismatiskt ledarskap: Brett definierat handlar karismatiskt ledarskap enligt Dorfman, 

Hanges och Brodbeck (2004) om ledarens förmåga att inspirera och motivera. Vidare placerar 

den karismatiske ledaren ett tungt fokus vid vikten av att prestera. Den karismatiske ledaren är 

inspirerande, självuppoffrande, beslutsam, prestationsinriktad, integritetsinriktad, och har 

dessutom tydliga visioner. Denna typ av ledarskap har starka kopplingar till hur kulturen i 

samhället ser på prestationer, det vill säga om prestationer uppmuntras och om det finns ett 

genomgående fokus på förbättring (Dorfman et al, 2004). 

Humanorienterat ledarskap: Precis som namnet antyder, karaktäriseras humanorienterat 

ledarskap av stödjande och medmänsklighet hos ledaren (Francesco & Gold, 2005). Ett 

humanorienterat ledarskap reflekterar en hög grad av generositet och omtänksamhet hos ledaren 

menar Dorfman et al (2004). Denna typ av ledarskap är starkt kopplad till hur kulturen angående 

medmänsklighet och empati ser ut i samhället. Samhällen och organisationer som uppmuntrar 

attribut såsom vänskaplighet, känslighet och tolerans, har därför en högre grad av 

humanorienterat ledarskap, eftersom de genomsyras av en övergripande angelägenhet för dess 

medlemmars välmående (Dorfman et al., 2004).  

Självbeskyddande ledarskap: Självbeskyddande ledare placerar emfas på att säkerställa 

säkerheten och tryggheten för en själv (Dorfman et al., 2004). Attribut som kännetecknar en 

självbeskyddande är: självcentrering, statusmedvetenhet, konfliktsökande, undvikande av sådant 

som kan påverka dess prestige, och slutligen, en angelägenhet att följa existerande procedurer 

och regler (Dorfman et al., 2004).  

Teamorienterat ledarskap: Dorfman et al. (2004) beskriver att den här typen av ledarskap 

placerar emfas på effektiv teambuilding, och på uppbyggandet av gemensamma värderingar och 

mål. En teamorienterad ledare är samarbetsvillig, diplomatisk och administrativt kompetent. En 

ledare som är mycket teamorienterad arbetar också för att integrera gruppen. (Dorfman et al., 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Författarnas översättning av: “leadership is the ability of an individual to influence, motivate, and enable others to 
contribute toward the effectiveness and success of the organizations of which they are members”. (House et al., 
2004, s.15)!
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2004). Ytterligare en egenskap som är en del av detta ledarskapsattribut är illvillighet, vilken 

bedöms omvänt.  

Deltagande ledarskap: Med deltagande ledarskap menar Dorfman et al (2004) till vilken 

grad ledare involverar och uppmuntrar andra till att fatta beslut. En bedömning av inställningen 

till deltagande ledarskap utgår ifrån de två underliggande egenskaperna icke-deltagande och 

autokratisk, vilka tolkas omvänt (Dorfman et al., 2004).  

Autonomt ledarskap: Med autonomt ledarskap, vilket är ett nyligen definierat 

ledarskapsattribut, hänvisar Dorfman et al. (2004) till självständiga och individualistiska 

ledarskapsegenskaper. Autonomt ledarskap bedöms utifrån de underliggande egenskaperna 

individualistisk, självständig och autonom, samt eventuella unika attribut som kan identifieras 

hos ledaren (Dorfman et al., 2004).  

2.7'USA:s'respektive'Sveriges'uppfattning'om'effektivt'ledarskap'
 

Ledaregenskaper Geografiskt område 

USA (ranking) Sverige (ranking) 

Karismatisk 6.12 (6) 5.84 (39) 

Humanorienterad 5.21 (14) 4.73 (37) 

Självbeskyddande 3.15 (47) 2.81 (61) 

Teamorienterad 5.80 (33) 5.75 (37) 

Deltagande 5.93 (5) 5.54 (20) 

Autonom 3.75 (39) 3.97 (24) 

Tabell 1 – Nivåer av hur effektiva de sex olika ledaregenskaperna uppfattades vara i Sverige respektive USA anges 
av en siffra mellan 1-7, där 1 indikerar att egenskapen hämmar ledarskapet, och 7 indikerar att egenskapen bidrar 
till ett effektivt ledarskap (House & Javidan, 2004). Siffran i parentes anger hur respektive land är rankat i 
förhållande till de 62 länder som deltog i Projekt GLOBE (se Dorfman et al., 2004, sid. 713-714). 

2.8'Likheter'inom'branscher'
Enligt Leidner (2010) är den sammankoppling och integrering som skett mellan företag inom 

samma bransch en viktig aspekt av globaliseringen, eftersom den lett till en standardisering, men 

också homogenisering, av processer inom branschen. Pennings och Gresov (1986) menar att det 

finns normer kopplade till hela branscher, vilka påverkar uppfattningen om hur arbete ska 

utformas och hur kulturen inom ett företag ser ut. 
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Organisationskulturen definieras av Gordon (1991) som ett organisationsspecifikt 

system av liknande värderingar och förväntningar, vilka ger upphov till att gemensamma 

beteendemönster utvecklas. Vidare är kulturen baserad på internt orienterade uppfattningar om 

hur organisationen ska drivas och administreras, och externt orienterade uppfattningar om hur 

organisationen ska konkurrera med andra företag (Gordon, 1991). Gordon (1991) förklarar att 

företag inom samma bransch kan ha liknande strategier och procedurer gällande organisationens 

uppgift, eller ha specifika uppfattningar om vad som betraktas som viktigt för organisationen. 

Organisationer formas av branschbaserade antaganden gällande exempelvis kunder, 

konkurrenter, och samhället, vilket utgör basen för företagets kultur. Strategier, strukturer och 

processer inom företag bör vara i linje med det som betraktas som essentiellt inom just den 

branschen om ett företag ska kunna hävda sig och vara framgångsrikt (Gordon, 1991). 

Chatman (1991) menar att organisationskultur kan variera betydligt mellan 

organisationer, och då även inom branscher som skulle beskrivas som homogena. Chatman och 

Jehn (1994) menar emellertid att det är betydligt mindre variation mellan företag som arbetar 

med liknande uppgifter och som använder sig av liknande procedurer, vilket visades i en studie 

de gjorde som undersökte kopplingen mellan industriegenskaper och organisationskultur. 

Dimensionerna av organisationskultur spänner över allt från fundamentala uppfattningar om 

beteendenormer och värderingar, till faktiska beteendemönster inom en organisation (Rousseau, 

1990). Ytterligare en likhet mellan firmor inom samma bransch är deras teknologi, vilken 

begränsar variationen av hur uppgifter genomförs genom att definiera vad som görs. Det leder 

till att fler likheter gällande processer och produktion associeras med färre skillnader i deras 

organisationskulturer (Chatman & Jehn, 1994). 

 
Likheter inom bransch Exempel 

Organisationskultur -       Beteendemönster, Normer & Värderingar 

Organisation -       Struktur & Strategi 

Processer -       Hur input förvandlas till output & Sätt att arbeta 

Tabell 2 – Exempel på likheter inom en bransch baserat på ovanstående avsnitt.  

2.9'Sammanfattning'av'teori'
För att sammanfatta ovanstående teori har följande modell skapats (se Figur 1).  
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Figur 1 - Författarnas teoretiskt baserade modell 

 

Ruta ett; Bransch, utgörs av de teorier som menar att det kan uppstå likheter inom branscher (se 

Likheter inom branscher, avsnitt 2.6). Ruta två; Uppfattning om ledarskap, grundar sig i de 

teorier som behandlar individers uppfattning om ledarskap (se Implicit ledarskapsteori, avsnitt 

2.2 samt Sex globala ledarskapsattribut avsnitt 2.5). Ruta tre; Ledarskap, representerar det 

ledarskap som utövas. 

Mellan ruta ett och ruta två har en icke ifylld pil dragits, eftersom författarna ännu inte 

vet om det finns ett samband mellan branschen och individers uppfattning om ledarskap. Mellan 

ruta två och ruta tre har en ifylld pil dragits, eftersom tidigare forskning indikerar att det finns en 

koppling mellan uppfattningen om ledarskap och det ledarskap som utövas. Författarna vet 

emellertid inte om så är fallet i denna specifika bransch. Mellan ruta ett och ruta tre har 

ytterligare en icke ifylld pil dragits, eftersom författarna ännu inte vet om branschen kan influera 

utövandet av ledarskap. Även om det inte skulle finnas ett samband mellan branschen och 

individers uppfattningar om vilka egenskaper som är effektiva, är det inte omöjligt att branschen 

kan ha direkt inverkan på det ledarskap som utövas.  

2.10'Kritik'mot'teorin'
Projekt GLOBE, vars resultat och definition av ledaregenskaper som författarna av den här 

studien använder som referenspunkt, avslutades för elva år sedan. Kritik kan därmed riktas mot 

hur aktuella studiens resultat är idag. Ledarskapsattributen som användes i Projekt GLOBE 

bedöms dock fortfarande som relevanta, eftersom de utgörs av underliggande ledaregenskaper 

vars definition inte bör ha förändrats avsevärt. 

1. Bransch 
2. 

Uppfattning 
om ledarskap 

3. Ledarskap 
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Ytterligare kritik mot resultatet i Projekt GLOBE är att studien enbart är utförd på 

finansbranschen, livsmedelsbranschen samt telekommunikationsbranschen (House & Javidan, 

2004). Därmed kan kritik riktas mot att resultatet i Projekt GLOBE inte är representativt för fler 

branscher än de tre branscher som undersöktes. 

 Hofstede (2010) riktar kritik mot definitionen av de termer som användes i Projekt 

GLOBE, samt undersökningens mätmetoder. Författarna av studien är medvetna om 

svårigheterna i att mäta graden av de olika underliggande komponenterna till ledarattributen. 

Författarna kommer därför enbart fokusera på att bedöma om de underliggande komponenterna 

är identifierbara eller ej, och med andra ord inte gradera styrkan eller omfattningen av dem. Trots 

den kritik som kan riktas mot Projekt GLOBE bör hänsyn tas till att Projekt GLOBE anses vara 

en av de mest omfattande studierna inom sitt område (Burke, 2010; Hofstede, 2010).  

När det kommer till Implicit Ledarskapsteori, har kritik presenterats av bland andra 

Schyns och Schilling (2011), vilka påpekar att forskning kring denna teori inte lyft fram 

tillräckligt många negativa aspekter av ledarskap. Schyns och Schilling (2011) menar vidare att 

teorin antyder att bilden av ledare generellt reflekterar en effektiv sådan; något de anser bör 

ifrågasättas och prövas. Författarna av denna studie kommer därmed att undersöka både vilka 

egenskaper som uppfattas som effektiva och de som uppfattas som mindre effektiva, för att 

undvika att studien genererar ett missvisande resultat. 

 
! '
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3.'METOD'
Följande avsnitt presenterar den metodologiska delen av studien samt motiverar de val av metod 

och respondenter som gjorts. Efter en genomgång av studiens undersökningsdesign och en 

presentation av hur urvalet av bransch samt respondenter gick till, ges en inblick i 

intervjuprocessen och en förklaring av operationaliseringen. Inkluderat i avsnittet finns även 

kritik mot den valda metoden. 

3.1'Förstudie''
Författarna ämnade utreda om det finns gemensamma uppfattningar om vad som är effektivt 

ledarskap mellan två olika länder verksamma inom samma bransch. Eftersom tid och resurser var 

begränsade var det nödvändigt att avgränsa studien till endast en bransch. Författarna sökte en 

ung bransch av internationell karaktär där branschspecifika arbetssätt skulle kunna identifieras. 

En granskning av ett flertal branscher indikerade att TV-produktionsbranschen uppfyllde 

kriterierna. För att få bekräftat om valet av bransch passade studien genomfördes en förstudie 

med en expert inom branschen. Utöver det skulle förstudien kunna förse författarna med 

värdefull kunskap om TV-produktionsbranschen, vilket bedömdes nödvändigt eftersom det fanns 

behov av utökad kunskap om branschen för att kunna identifiera eventuella branschlikheter.  

Förstudien om TV-produktionsbranschen utgjordes av en intervju med Jesper Pauli, 

utbildningsledare på TV-produktionsspecialistutbildningen på Medieinstitutet i Stockholm. 

Intervjun genomfördes via telefon, och behandlade huvudsakligen TV-produktionsbranschens 

karaktär; ett ämne som Pauli förväntades ha gedigna kunskaper om givet hans erfarenhet inom 

branschen. Att få en initial inblick i TV-produktionsbranschen underlättade förståelsen för de 

företeelser författarna skulle bli mer bekanta med under huvudstudien. Slutligen kunde 

informationen som Pauli försåg författarna med även jämföras med insamlad litteratur, vilket 

bidrog till studiens trovärdighet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). 

3.2'Undersökningsdesign''
Undersökningsdesignen formades utifrån studiens syfte; att undersöka och få ökad förståelse för 

sambandet mellan branschen och uppfattningen om vad som är effektivt respektive ineffektivt 

ledarskap. Givet författarnas öppna inställning till resultatet genomfördes en studie av explorativ 

natur (Saunders et al., 2012). Det råder brist på forskning inom området och en kvalitativ studie 

bedömdes därmed som lämplig, eftersom det innebar att respondenterna gavs möjlighet att 
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utveckla sina svar, och att författarna därefter kunde tolka och skapa mening av det 

respondenterna uttryckte (Saunders et al., 2012).  

En studie kan antingen anta en deduktiv, induktiv eller en abduktiv ansats för att koppla 

samman teori och metod. En abduktiv ansats innebär att data samlas in för att undersöka, 

identifiera och förklara ett fenomen eller mönster. Då studien utgick från tidigare forskning, men 

vars syfte inte var att testa existerande teorier utan snarare att bidra till existerande forskning 

genom att utreda fenomenet, antog studien en abduktiv ansats (Saunders et al., 2012). 

3.3'Val'av'bransch'och'respondenter'
Då resurser och tid för studien var begränsad valde författarna att rikta in sig på en specifik 

bransch för att undersöka det tidigare beskrivna fenomenet. Med utgångspunkt i studiens syfte, 

bedömde författarna att branschen som valdes behövde uppfylla ett antal kriterier. Eftersom 

studien ämnade undersöka om det mellan två olika länder verksamma inom samma bransch kan 

uppstå en gemensam uppfattning av vad som anses vara effektivt ledarskap, var det essentiellt att 

välja en bransch av internationell karaktär. TV-produktionsbranschen är en internationell bransch 

vars produktioner sträcker sig över landsgränser. I den inledande fasen av studien fann 

författarna även forskning som indikerade att det existerade liknande normer och sätt att arbeta 

inom branschen. Författarna bedömde TV-produktionsbranschen som lämplig för studien, vilket 

bekräftades efter förstudien.  

Författarna fick i ett tidigt skede i studien access till anställda inom branschen i både 

Sverige och i USA. Baserat på hur syftet var formulerat fordrades respondenter med extensiv 

erfarenhet av att ha arbetat på olika hierarkiska nivåer och positioner inom TV-

produktionsbranschen. Samtliga respondenter hade för närvarande en ledarposition, men givet 

deras tidigare erfarenheter från lägre hierarkiska nivåer och andra positioner, ansåg författarna att 

de kunde bidra med insiktsfull information om uppfattningen av ledarskap inom TV-

produktionsbranschen. De bedömdes vidare ha gedigen kunskap om branschens karaktär.  

Initial kontakt skedde via e-post med Henrik Bastin, VD på det amerikanska 

produktionsbolaget Fabrik i Los Angeles. Utöver erfarenhet av den amerikanska TV-

produktionsbranschen har Bastin omfattande kunskap om den svenska branschen, vilket bidrog 

enormt till författarnas inblick i fenomenet av intresse. Författarna fick kontakt med den 

amerikanska producenten, som önskade anonymitet, genom Jesper Pauli på Medieinstitutet. Den 

amerikanska producenten har mest erfarenhet av den amerikanska TV-produktionsbranschen, 
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men har även arbetat inom den svenska branschen. Det har lett till att han förstår och talar 

svenska. 

När det kommer till respondenter verksamma i Sverige togs till en början kontakt med 

Johan Wiman, numera frilansande utvecklingschef, men tidigare projektledare, redaktör och 

producent. Wiman har, likt Bastin och den amerikanska producenten, även erfarenhet från den 

amerikanska branschen. Wiman kunde hänvisa författarna till ett antal projektledare, 

produktionschefer och andra aktiva inom branschen.  

De sex intervjuerna som genomfördes bedömdes vara tillräckliga för att bidra med den 

data som behövdes för den efterföljande analysen. Det relativt låga antalet intervjuer sågs som en 

möjlighet för författarna att få fördjupad information, vilket gjorde att en situation där en 

otillräcklig eller felaktig tolkning av intervjuerna kunde undvikas (Kvale & Brinkman, 2009). 

Respondenterna presenteras i Tabell 3 nedan.  

 

Företag Intervjuobjekt & yrkesroll  Tidpunkt & plats 

Fabrik 
(produktionsbolag i 
Los Angeles) 

Henrik Bastin, Verkställande Direktör. Verksam i 
USA. Erfarenhet av båda branscherna. Svensk. 

5 maj 2015, 45 min, röstsamtal 
via FaceTime 

Warner Bros. Anonym. Hänvisas till som ‘Amerikansk Producent’. 
Verksam i både Sverige och USA. Amerikan. 

5 maj 2015, 60 min, videosamtal 
via Skype  

 Frilans Johan Wiman, Utvecklingschef. Erfarenhet av båda 
branscherna. Svensk. 

6 maj 2015, 60 min, Clarion 
Hotell Skanstull, Stockholm. 

OTW Television Therese Westerberg, 
Produktionschef. Svensk. 

8 maj 2015, 55 min, OTW 
Television i Stockholm 

Fremantle Media 
  

Linda Soto, Projektledare för Idol. Svensk. 8 maj 2015, 50 min, Café Fresco 
i Stockholm 

Titan Television Anna-Karin Andersson, Projektledare. Svensk. 11 maj 2015, 30 min, via telefon. 

Tabell 3 - Presentation av respondenter från TV-produktionsbranschen i Sverige och USA. 

'3.4'Intervjuprocessen'
Samtliga intervjuer genomfördes enligt en semistrukturerad form. Denna typ av intervjuform 

lämpar sig väl om en djupare förståelse för det studerade fenomenet söks, eftersom den ger 

möjlighet att ställa öppna frågor samt följdfrågor (Saunders et al., 2012). Intervjuformen tillåter 

även en viss anpassning av frågor och frågeföljd beroende på vem respondenten är (Saunders et 

al., 2012). Författarna bedömde att det var passande då respondenternas nationalkulturella 
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bakgrund samt erfarenhet från branschen skiljde sig åt. Intervjuerna utgick från samma teman 

och huvudfrågor, men följdfrågorna anpassades beroende på de svar som gavs. Under 

intervjuerna fick respondenterna chans att tala fritt kring de utvalda teman och huvudfrågorna, 

vilket gav författarna möjlighet att genom respondenternas svar upptäcka nya aspekter och 

dimensioner av undersökningen (Saunders et al., 2012). 

Författarna valde att inleda med frågor där respondenterna fick berätta om sig själva, 

eftersom intervjun inte bör öppnas upp med de mest centrala och känsloladdade frågorna (Dalen, 

2007). De frågor som författarna bedömde som känsliga sparades till en senare del av intervjun 

för att undvika att en negativ respons mot författarna skulle uppstå (Iacobucci & Churchill, 

2010).  

Två av respondenterna befann sig i USA, vilket gjorde att den ena intervjun genomfördes 

genom röstsamtal via Facetime, och den andra genom videosamtal via Skype. Intervjun med den 

amerikanska producenten genomfördes på hans modersmål engelska. En av respondenterna i 

Sverige fick förhinder då intervjun skulle genomföras, och intervjun genomfördes därför via 

telefon. Författarna var under telefonintervjuerna mycket noga med att ställa relevanta 

följdfrågor, för att få utvecklade svar. Resterande tre intervjuer genomfördes en i taget, på 

överenskommen plats. Tiden som avsattes för samtliga intervjuer var en timme. Längden på 

intervjuerna varierade aningen, vilket berodde på att respondenterna talade olika länge om deras 

egen bakgrund och erfarenheter. Författarna upplevde, trots skillnaderna i intervjulängd, att de 

vid samtliga intervjuer fick all den information som de behövde. 

 Samtliga intervjuer spelades in för att ha möjlighet att lyssna på intervjuerna i efterhand. 

Det gjordes för att undvika missförstånd och eventuella tvetydiga svar. Möjligheten att spela in 

intervjuerna gjorde även att författarna, istället för att anteckna allt som sades, kunde koncentrera 

sig helhjärtat på respondenten (Saunders et al., 2012).  

3.5'Operationalisering'av'teoretiska'begrepp'
För att översätta de teoretiska begreppen till något konkret genomfördes en operationalisering, 

vilken presenteras i Tabell 4 nedan. Att utforma intervjufrågor som var direkt kopplade till de 

teman som ansågs centrala i teorin, skapade förutsättningar för att erhålla adekvat och användbar 

data till studien. Givet intervjuernas karaktär fordrades en intervjuguide bestående av centrala 

begrepp och teman som tillsammans täckte de mest relevanta delarna av studien (Dalen 2007). 

Eftersom en respondent var amerikan och föredrog att genomföra intervjun på engelska, 
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fordrades även en intervjuguide på engelska. I den engelska intervjuguiden placerades emfas på 

att översätta nyckelord korrekt, för att undvika feltolkningar och för att säkerställa att svaren som 

erhölls var relevanta för studien.  

Intervjuguiden utformades utifrån tre huvudteman; Branschlikheter, Ledarskap i Sverige 

och Ledarskap i USA. De tre teman bröts ner till huvudfrågor samt ett antal följdfrågor 

(Esaiasson, 2012). Intervjuguiden ökade studiens validitet, eftersom den säkerställde att det som 

önskades mätas även var det som mättes (Jacobsen et al., 2012). Frågorna som formulerades var 

av bred karaktär för att inte styra respondenternas svar i en riktning som skulle kunna ge ett 

missvisande svar, vilket bidrog till studiens reliabilitet. Se Bilaga 1 och 2 för intervjuguider. 

I Projekt GLOBE användes orden effective och ineffective för att beskriva ledarskap, 

vilket innebar att författarna av denna studie behövde säkerställa att den korrekta svenska 

motsvarigheten till dessa ord användes. På engelska definieras effective som ”someone or 

something. . . works well and produces the result that was intended” (MacMillan Dictionary, 

2015), vilket på svenska kan översättas som ’något eller någon som fungerar väl och som 

producerar det avsedda resultatet’. 

De engelska orden effective och efficient likställs ofta i det svenska språket. När de två 

orden översätts till svenska, beskrivs de båda som effektiv, ändamålsenlig, verksam och 

verkningsfull (Ord.se, 2015). Med detta som grund valde författarna att konsekvent använda 

orden effektiv och ineffektiv i studien. Innan intervjuerna genomfördes var det därför, på grund av 

de språkliga skillnaderna, nödvändigt att säkerställa att samtliga respondenter var införstådda 

med exakt vad författarna menade med effektivt och ineffektivt ledarskap. För att undvika 

eventuella missförstånd och för att öka begreppsvaliditeten, gav författarna en genomgång av 

vad som menades med begreppen effektiv och ineffektiv, innan intervjuerna inleddes. 
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Tema Huvudreferenser Exempel på fråga Motivering 

Likheter 
inom 
branschen 

Gordon (1991) 
Chatman & Jehn (1994) 
Pennings & Gresov 
(1986) 

Vad skulle du säga är 
karaktäristiskt för TV-
produktionsbranschen? 
Exempelvis klimatet, 
värderingar, sätt att arbeta, 
processer. 

Här önskades svar gällande 
gemensamma arbetssätt, 
exempelvis när det kommer till 
normer eller processer. Det 
skulle kunna hjälpa författarna 
att se branschspecifika mönster 
inom branschen. 

Ledarskap i 
Sverige 

Dorfman et al. (2004) 
Zander & Zander (2009) 

 

Vilka ledaregenskaper 
uppfattas som effektiva 
respektive ineffektiva hos en 
ledare inom den svenska 
branschen? 
 
Hur utövas ledarskapet inom 
den svenska branschen? 

Frågorna ställdes med syfte att 
kunna jämföra vad som 
uppfattas vara effektiva 
respektive ineffektiva 
ledaregenskaper i den 
amerikanska branschen, samt 
för att kunna jämföra om 
uppfattningen är kongruent med 
utövandet.  

Ledarskap i 
USA 

Dorfman et al. (2004) 
Hoppe & Bhagat (2008) 
Hall & Hall (1990) 

 

Vilka ledaregenskaper 
uppfattas som effektiva 
respektive ineffektiva hos en 
ledare inom den svenska 
branschen? 
 
Hur utövas ledarskapet inom 
den svenska branschen? 

Frågorna ställdes med syfte att 
kunna jämföra med vad som 
uppfattas vara effektiva 
respektive ineffektiva 
ledaregenskaper i den svenska 
branschen, samt för att kunna 
jämföra om uppfattningen är 
kongruent med utövandet.  

Tabell 4 - Operationalisering 

3.6'Bearbetning'och'analys'av'data'
Intervjuerna spelades efter godkännande av respondenterna in, för att i efterhand transkriberas. 

Efter att samtliga intervjuer genomförts diskuterade författarna insamlad data och dess 

huvudområden, vilket resulterade i en sammanställning. Genom sammanställningen fick 

författarna en god överblick och vidare en bättre förståelse för fenomenet av intresse. Kopplingar 

som tidigare inte varit synliga upptäcktes, vilket underlättade den efterföljande analysen 

(Saunders et al., 2012). För att undvika missförstånd och feltolkningar skickade författarna en 

sammanställning av citat och kommentarer från intervjuerna till samtliga respondenter för 

godkännande. Eftersom den amerikanska respondenten har kunskaper i det svenska språket 

skickades materialet på svenska även till honom, efter att författarna översatt det transkriberade 

materialet från engelska till svenska. Samtliga respondenter godkände materialet och inga 

ändringar eller förtydliganden behövde genomföras. 
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3.7'Metodkritik'
Givet de geografiska begränsningar som författarna ställdes inför, uppstod svårigheter att finna 

amerikanska representanter från branschen. Studien inkluderade därmed ett större antal svenskar 

än amerikaner, och kritik kan riktas mot resultatet eftersom den amerikanska TV-

produktionsbranschen var underrepresenterad. Fler amerikanska respondenter hade kunnat ge en 

mer rättvis och nyanserad bild av uppfattningen om ledarskap inom branschen. Dock hade tre av 

respondenterna erfarenhet och insyn i både den amerikanska och svenska branschen, vilket till 

viss del kompenserade för det ojämna antalet amerikanska och svenska respondenter.  

Genom att intervjuaren inte avslöjade hur svaren som gavs bedömdes, samt inte blev för 

personlig med respondenterna, undveks det fenomen som Bryman (2013) benämner som “social 

önskvärdhet”. “Social önskvärdhet” innebär att respondenten anpassar sina svar efter vad den 

tror att intervjuvärden vill höra. Saunders et al. (2012) uttrycker också en överhängande risk att 

intervjuvärden vid intervjuer kan påverka respondenten i sina svar med hjälp av tonfall och icke-

verbala medel. Då författarna i förväg var väl medvetna om att de kunde påverka sina 

respondenters svar undvek de att ställa ja- och nej-frågor, samt specifika frågor om de olika 

ledarskapsattributen. Intervjuerna utgick istället från öppna frågor, vilket medförde att det inte 

fanns en garanti att samtliga ledarskapsattribut kunde identifieras. Ytterligare en risk vid 

intervjuer är att respondenter undanhåller information, alternativt inte vill eller kan svara på alla 

frågor (Saunders et al., 2012). Studiens ämne var dock inte av känslig karaktär, vilket innebar att 

författarna erhöll den nödvändiga informationen genom att konsekvent ställa följdfrågor och 

utreda eventuella oklarheter.   
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4.'Presentation'av'insamlad'data''
I följande avsnitt presenteras studiens insamlade data. Det första avsnittet innehåller den data om 

TV-produktionsbranschen som inhämtades under förstudien. Resterande avsnitt består av data 

insamlad genom intervjuer med respondenter från TV-produktionsbranschen. De olika avsnitten 

behandlar den amerikanska respektive svenska TV-produktionsbranschen, hur uppfattningen om 

ledarskap ser ut i de båda ländernas branscher samt hur ledarskap utövas i respektive bransch. 

4.1'Förstudie:'Generellt'om'TV[produktionsbranschen''
TV-produktionsbranschen är en relativt ung bransch med hela världen som spelplan, vilket enligt 

Lundin och Norbäck (2009) gör att den exponeras för många olika kulturer. Arbetssättet i 

branschen karakteriseras av att arbetet utförs i projekt (Lundin & Norbäck, 2009), vilket även 

bekräftas av Jesper Pauli, utbildningsledare på Medieinstitutet. Pauli liknar branschen med vilda 

västern och beskriver den som hierarkisk men ostrukturerad. TV-produktionsbranschen 

karaktäriseras vidare av hög konkurrens, strikta deadlines och föränderlighet, vilket ställer höga 

krav på projektens effektivitet (Pauli, utbildningsledare Medieinstitutet; Lundin & Norbäck, 

2009). 

Ledare inom TV-produktionsbranschen börjar ofta på en lägre hierarkisk nivå för att 

gradvis få mer ansvarsbetonande roller i takt med att deras praktiska kunskap och erfarenhet 

växer genom “learning by doing” (Lundin & Norbäck, 2009). Erfarenhet värdesätts mer än 

utbildning vilket genomgående karaktäriserar branschen och karriärmöjligheterna för ledare 

(Hartman, 1998; Lundin & Norbäck, 2009). Pauli, utbildningsledare Medieinstitutet, har en 

liknande syn på saken och menar att mycket handlar om kontakter och att det inte är ovanligt att 

du börjar med att bära väskor för att två år sedan vara projektledare. Ytterligare en aspekt som 

karaktäriserar TV-produktionsbranschen är enligt Pauli att den är frilansbaserad vilket kan ställa 

till det för projektledare vid bemanning. Det är tuff konkurrens om både jobb och anställda. 

Pauli berättar att de fackliga och rättsliga reglerna som existerar inom den amerikanska 

TV-produktionsbranschen försvårar bemanningen. Han menar även att det inte existerar samma 

frihet i USA som det gör i Sverige när det kommer till att gå utanför sin befogenhet och hjälpa 

till där det behövs. I USA är viktigt att hålla sig till de arbetsrättsliga reglerna samt inom sin 

befogenhet, då ett övertramp in på fel område kan resultera i en uppsägning (Pauli, 

utbildningsledare Medieinstitutet).  
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4.2'TV[produktionsbranschen'['Att'äta'eller'ätas'
 

“Det är hög konkurrens inom den här branschen. Det är lite ‘äta eller ätas’.” 

(Therese Westerberg, produktionsledare på OTW Television) 

 

TV-produktionsbranschen karaktäriseras av hård konkurrens, vilket är gemensamt för både den 

svenska och amerikanska branschen. Samtliga respondenter uttrycker dock att konkurrensen är 

ännu tuffare i USA än den är i Sverige. Bastin, VD på det amerikanska produktionsbolaget 

Fabrik, menar att det grundar sig i att den amerikanska branschen är så mycket större, och att det 

alltid finns tillgänglig personal. Det är vidare mycket lätt att säga upp någon som inte utför sin 

uppgift på önskvärt sätt (Bastin, VD Fabrik). Samtliga respondenter beskriver vidare att 

gemensamt för den svenska respektive den amerikanska TV-produktionsbranschen, är att 

erfarenhet är av stor betydelse, arbetet sker i projekt och majoriteten av de som är verksamma 

inom branschen är frilansare.  

Therese Westerberg, produktionschef på OTW Television, beskriver TV-

produktionsbranschen i Sverige som en säsongsbetonad bransch och att få som jobbar inom 

branschen är högutbildade. Det är vanligt att börja på en låg hierarkisk nivå och efterhand arbeta 

sig uppåt i graderna. Fokus ligger på att visa vad du kan och vad du vill, eftersom det ofta är så 

man avancerar i branschen. Johan Wiman, frilansande utvecklingschef, delar med sig av sin egen 

erfarenhet, och berättar att han började med praktik och gratisarbete på produktionsbolag för att 

etablera sig i branschen. Han förklarar att det berodde på det inte fanns speciellt bra utbildningar 

inom TV-produktion i Sverige vid den tidpunkten. Både Westerberg och Wiman menar att 

utbildning traditionellt sett inte varit viktigt inom den svenska TV-produktionsbranschen, men att 

det håller på att ske en förändring då de svenska utbildningarna blir allt bättre. Wiman menar att 

det idag kan vara en merit att ha en utbildning, eftersom det ger värdefull grundkunskap som kan 

förenkla den första tiden inom branschen. Projektledare för Idol, Linda Soto på Fremantle Media, 

gick en tvåårig utbildning inom TV-produktion på Medieinstitutet för ungefär fem år sedan. Likt 

Wiman anser Soto att en utbildning bidrar till en bra grund, men att de praktiska erfarenheterna 

är mer betydande i slutändan. Westerberg framhåller att även om utbildningarna i Sverige är av 

högre kvalitet idag än för tio år sedan, är erfarenhet fortfarande av högre betydelse, och hon 

lägger till att hon aldrig granskat ett betyg när hon tillsatt en projektgrupp.  
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Henrik Bastin, VD Fabrik, som har erfarenhet från branschen i både Sverige och USA, 

delar de andra respondenternas uppfattning om att erfarenhet väger tyngre än utbildning i 

Sverige, men även han menar att det förändras i takt med att den svenska branschen mognar och 

kvaliteten på utbildningarna blir allt bättre. Till skillnad från den svenska branschen, vilken 

Bastin beskriver som ung och föränderlig, menar han att den amerikanska branschen är betydligt 

mer etablerad och stabil. Bastin betonar vidare att erfarenhet fortfarande är den mest avgörande 

faktorn när det gäller att bli anställd även i USA, men berättar vidare att det i USA är svårt att 

komma in i branschen utan utbildning. Han berättar att det inte alltid varit så, utan att det är en 

förändring som skett under de senaste femton åren. Vidare beskriver både Amerikansk Producent 

på Warner Bros, och Bastin att karriären inom TV-produktionsbranschen i USA innebär en 

stegvis klättring uppåt i hierarkin, och att det gäller att vara beredd på att jobba både hårt och 

mycket för att lyckas.  

Soto, projektledare för Idol, berättar att det även inom den svenska TV-

produktionsbranschen gäller att jobba hårt för att nå framgång. Det är allmänt accepterat att 

ibland jobba mycket långa dagar, samt att arbeta på helger. Det är något som även Wiman, 

utvecklingschef, och Westerberg, produktionschef, framhåller. Amerikansk Producent, med 

erfarenhet från både den svenska och amerikanska branschen, uttrycker att amerikanare, liksom 

svenskar, är vana att jobba mycket men menar att det finns en skillnad gällande arbetsbenägenhet 

mellan Sverige och USA. Han uppfattar det som att svenskar förväntar sig att ha kvällar och 

helger lediga, medan amerikanare ständigt är tillgängliga och nästan aldrig tar ledigt.  

En skillnad mellan den svenska och den amerikanska branschen som nämns av Wiman, 

Bastin och den amerikanska respondenten är att facket begränsar de anställda inom branschen i 

USA till att enbart utföra de uppgifter som är inom deras befogenhet. En anställd som utför en 

uppgift utanför dess befogenhet riskerar att bli uppsagd på grund av de rättsliga regler som finns. 

I Sverige existerar det inga liknande restriktioner som begränsar de anställda att enbart utföra de 

uppgifter som står i deras arbetsbeskrivning (Wiman, utvecklingschef; Bastin, VD Fabrik; 

Amerikansk Producent, Warner bros). 

4.3'Uppfattningen'om'effektivt'respektive'ineffektivt'ledarskap'i'Sverige'
Enligt Bastin, VD på det amerikanska produktionsbolaget Fabrik, uppskattar anställda inom TV-

produktionsbranschen i Sverige ledare som delar med sig av sin kunskap. De anställda får genom 

detta ett sammanhang, och förstår varför exempelvis förändringar behöver genomföras. Bastin, 
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som har lång erfarenhet från den svenska branschen, menar att de anställda inom branschen i 

Sverige uppfattar kunskaps- och informationsspridande som effektiva egenskaper hos en ledare, 

eftersom det minimerar konflikter och missförstånd. Att minimera konflikter uppfattas av 

samtliga svenska respondenter som ett effektivt beteende hos ledare. Samtliga respondenter 

uttrycker även att svenska projektgrupper uppskattar när ledare inom branschen placerar fokus på 

processen snarare än på det slutgiltiga resultatet, och inte är alltför prestationsinriktade. 

Att uppmuntra till initiativ, att vara tydlig och att ta ansvar är ledaregenskaper som 

Wiman, utvecklingschef, menar uppfattas som effektiva i Sverige. Vidare uttrycker majoriteten 

av respondenterna att egenskaper som uppfattas som mycket effektiva är en god förmåga att 

samarbeta och att integrera hela gruppen. Westerberg, produktionschef, betonar vidare att en 

ledaregenskap som uppfattas som effektiv är när ledaren respekterar andra människor och bryr 

sig om sin projektgrupp.  

Produktionschef Westerberg berättar att överdriven kaxighet och att överdriva sin egen 

förmåga och prestation uppfattas som ineffektiva egenskaper hos svenska ledare, och hon 

förklarar att det inom branschen finns ett fenomen som kallas för “TV-sjukan”. “TV-sjukan” 

uppstår hos någon där karriären gått lite för fort och som lägger alltför hög tilltro till sin egen 

förmåga; något som inte uppskattas av omgivningen. Wiman betonar att för auktoritära och 

bestämda ledare inte heller uppfattas som effektiva, och tillägger att han tror att det kan bero på 

svenskars negativa inställning till hierarkier och till personer som missbrukar sin ledarposition.  

Projektledaren för Idol, Linda Soto, produktionschef Westerberg, och projektledare 

Andersson uppfattar att en ovilja att ta tag i problem och att gömma sig bakom någon annan 

uppfattas som ineffektiva ledaregenskaper inom den svenska TV-produktionsbranschen. 

Projektledare Andersson utvecklar resonemanget och betonar att ytterligare egenskaper som 

uppfattas som ineffektiva är att vara otydlig och ostrukturerad. Andersson får medhåll av Bastin, 

VD på Fabrik, om att otydlighet uppfattas som ineffektivt i Sverige. Bastin lägger även till att 

konfliktsökande och ett hett temperament uppfattas som ineffektiva egenskaper hos en ledare i 

den svenska branschen.  

4.4'Uppfattningen'om'effektivt'respektive'ineffektivt'ledarskap'i'USA'
När det kommer till TV-produktionsbranschen i USA, berättar både Bastin och Amerikansk 

Producent, vilka båda har erfarenhet av både den svenska och den amerikanska TV-

produktionsbranschen, att auktoritära ledare uppfattas som effektiva. Wiman, som också har 
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erfarenhet av den amerikanska branschen, betonar även att de anställda i USA inte uppfattar 

vänskaplighet som en effektiv ledaregenskap, och förklarar att amerikaner gärna bibehåller en 

hierarkisk ordning mellan ledare och anställda. Amerikansk Producent förklarar vidare att 

amerikaner inom branschen uppfattar ledare som ger tydliga instruktioner om exakta 

arbetsuppgifter, och som uttrycker tydliga förväntningar rörande vad medarbetarna bör bidra 

med, som effektiva. Att veta vad deras roll innebär gör att de anställda känner sig trygga i att alla 

gör sin del och att de tillsammans når det uppsatta målet. Amerikansk Producent uttrycker vidare 

att en förmåga att samarbeta och integrera hela gruppen uppfattas som effektivt. 

En egenskap som av amerikaner anses som mindre effektiv är otydlighet och passivitet. 

Folk vill inte jobba i vakuum, menar Bastin, vilket otillräcklig information kan resultera i. Bastin 

berättar att anställda inom TV-produktionsbranschen i USA uppfattar ledare som delar med sig 

av information och kunskap om den pågående produktionen som effektiva. Amerikansk 

Producent har en avvikande uppfattning om detta. Han menar att de anställda uppfattar en ledare 

som delar med sig av tillräcklig information som effektiv. En ledare som delar med sig av all 

information uppfattas snarare som ineffektiv, eftersom medarbetare inom den amerikanska 

branschen inte förväntar sig att ledaren ska dela med sig av all tillgänglig information.  

Amerikansk Producent berättar att amerikaner inom TV-produktionsbranschen uppfattar 

en ledare som kan belöna och ge personlig feedback till den enskilde individen som effektiv. Att 

vara inspirerande och positiv uppfattas också som effektiva ledaregenskaper enligt både Bastin 

och Amerikansk Producent.  

4.5'Utövande'av'ledarskap'i'Sverige'
Vad samtliga respondenter är överens om gällande det svenska ledarskapet i TV-

produktionsbranschen är att gemenskap och god sammanhållning prioriteras högt. Bastin, VD på 

det amerikanska produktionsbolaget Fabrik, berättar att ledare i Sverige lägger vikt vid 

kunskapsspridande och att dela med sig av den information som finns tillgänglig till samtliga 

medverkande i produktionen. Samtliga av de svenska respondenterna menar att ledare inom den 

svenska TV-produktionsbranschen är handlingskraftiga och bra på att fatta beslut. Eftersom det 

inom branschen är viktigt att hålla sig till de uppsatta tidsramarna för ett projekt ställer det ibland 

krav på ledaren att ta beslut som samtliga i projektgruppen inte är helt överens om berättar 

Westerberg. Flertalet av respondenterna beskriver att ledare inom branschen är, och måste vara, 

tuffa för att förbli framgångsrika i den hårda konkurrensen. 
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Ledare inom branschen i Sverige är inte speciellt övervakande. Wiman menar att det ges 

utrymme för de anställda att planera sitt arbete individuellt. Det placeras tyngre emfas på vägen 

till resultatet än på det slutgiltiga resultatet. Soto, projektledare för Idol, uttrycker att ledare inom 

branschen prioriterar att ha kul på vägens gång. Att se till att projektgruppen och övriga 

medarbetare är nöjda prioriteras högt av de svenska ledarna i branschen. Ytterligare en hög 

prioritet för ledare inom branschen är att hålla sig till budget och inom tidsramen för projektet. 

Soto karaktäriserar den svenska ledaren inom branschen som bestämd, noggrann, 

stresstålig och problemlösande. Hon tror att de som blir projektledare har en önskan att få känna 

sig behövda och att de tycker om att hjälpa till. Soto uttrycker att hon tror att alla som blir ledare 

inom branschen har en underliggande vilja att visa upp sina prestationer, och att omgivningen 

ska veta när man som ledare åstadkommit något framgångsrikt. Hon berättar vidare att ledare 

inom branschen kanske gör det undermedvetet, men att alla söker bekräftelse när deras projekt 

varit framgångsrikt.  

Westerberg, produktionschef på OTW Television, beskriver den svenska ledaren inom 

branschen som hjälpsam och organiserad, och inte rädd för att ta i där det behövs. Amerikansk 

Producent, som har erfarenhet av den svenska TV-produktionsbranschen, uttrycker dock att 

svenska ledare är svårtillgängliga eftersom de stänger av sina mobiltelefoner när de är på 

semester och förväntar sig ledig tid när de lämnar kontoret. Han menar att det kan leda till att 

kritiska beslut skjuts upp. 

Enligt Amerikansk Producent är teambuilding och aktiviteter för att skapa en god 

sammanhållning något som ledare jobbar mycket med inom den svenska branschen. Alla ska 

inkluderas och allt ska göras tillsammans. För att förklara fenomenet använder han sig av en 

metafor och liknar svenskt teamarbetet vid barn som spelar fotboll: 

 
“In Swedish productions it feels like childrens' football where everyone clumps together without 

clear roles, all trying to get a kick in. In Sweden people don't feel like they have participated if 

they haven't gotten to touch the ball; everyone has to touch the ball.” 

(Amerikansk Producent, Warner Bros, om svenska team) 

 

Amerikansk Producent uttrycker vidare att han finner det förvånande att svenska ledare 

uppmuntrar assistenter att komma med idéer om inspelning eller andra delar av produktionen, 



! 26!

trots att assistenterna står lägst i hierarkin. Att svenska ledare uppmuntrar sina anställda att 

komma med egna initiativ är något som nämns av samtliga respondenter.  

4.6'Utövande'av'ledarskap'i'USA'
Bastin, VD på Fabrik, uttrycker att ledare inom TV-produktionsbranschen i USA är mycket 

starka individer. Amerikansk Producent, Warner Bros, har en liknande uppfattning, och menar 

att det är viktigt att hävda sig som ledare inom branschen i USA, vilket gör att ledare är noga 

med att framhäva sina egna prestationer. Både Bastin och Amerikansk Producent berättar att 

amerikanska ledare inom branschen är auktoritära, och att de säkerställer att medarbetarna vet sin 

plats och att de vet vad som förväntas av dem.  

Både Bastin, Wiman, och Amerikansk Producent, vilka alla har erfarenhet av det 

amerikanska ledarskapet, berättar att det i USA inte uppskattas när någon som inte har 

befogenhet att uttala sig om ett projekt kommer med spontana idéer. Exempelvis har en assistent 

inte befogenhet att uttala sig angående projektets utförande. Samtliga inom en produktion bör 

enbart utföra de uppgifter som de blivit tilldelade. Wiman, utvecklingschef, menar att det inte 

finns mycket utrymme till eget initiativ, eftersom alla förväntas följa order och instruktioner till 

punkt och pricka. En anställd som gör ett övertramp in på fel område kan få en ordentlig 

tillrättavisning, eller bli avskedad.  

Amerikansk Producent, Warner Bros, förklarar att amerikanska ledare inom branschen är 

positiva, att de har mycket energi, och att de ger tydliga instruktioner till sina medarbetare. 

Ledarna är också noga med att tydligt kommunicera sina egna förväntningar. Bastin, VD på 

produktionsbolaget Fabrik, menar dock att samtidigt som ledarna är noga med att ge tydliga 

instruktioner, undanhåller de också viss information från sina medarbetare. Bastin beskriver 

amerikanska ledare som “hemliga”, eftersom de anser att viss information inte behöver komma 

till kännedom för samtliga inom produktionen. Han lägger till att amerikanska ledare anser att 

medarbetarna behöver veta vad de ska göra, men inte alltid varför. Samtliga en amerikansk 

projektgrupp har tydligt definierade roller, vilket underlättar samarbetet eftersom samtliga 

medarbetare gör sitt bästa inom just sitt område, utan att inkräkta på andras uppgifter.  

Amerikansk Producent uttrycker att ledarens främsta prioriteringar i den amerikanska 

branschen att hålla sig till budget och att genomföra en framgångsrik produktion inom den 

bestämda tidsramen. Han menar vidare att en av ledarens viktigaste uppgifter är att planera och 

strukturera upp projektet.   
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5.'Analys''
Nedanstående avsnitt avser att, med hjälp av det teoretiska ramverket, analysera insamlad data. 
Analysen har delats upp i olika tematiska avsnitt. 

5.1'TV[produktionsbranschen'i'Sverige'och'USA'
Gemensamma normer och värderingar och processer inom TV-produktionsbranschen kan 

identifieras, vilket kan vara en följd av den ökade integrering av företag som sker på marknaden 

till följd av globaliseringen presenterad av Leidner (2010). Både den amerikanska respondenten 

och de svenska respondenterna berättade att arbetet sker i projekt inom båda branscherna, vilket 

synliggör att det kan ske en homogenisering av processer inom en bransch (Leidner, 2010). 

Det råder inom TV-produktionsbranschen en outtalad vetskap om att de anställda börjar 

sin karriär på en låg hierarkisk nivå för att sedan stiga i graderna, vilket ger ett direkt exempel på 

att organisationer inom en bransch kan utveckla liknande förväntningar, och följaktligen 

beteendemönster (Gordon, 1991). Ytterligare en gemensam företeelse, vilken är kopplad till 

ovanstående, är att erfarenhet väger tyngre än utbildning inom TV-produktionsbranschen. Det 

åskådliggör Gordons (1991) beskrivning av hur det inom branscher finns gemensamma 

uppfattningar mellan organisationer om vad som är essentiellt för att kunna hävda sig och vara 

framgångsrik inom sin bransch.   

Något som återfinns i både den svenska och den amerikanska TV-produktionsbranschen 

är de anställdas accepterande av långa arbetsdagar, vilket är ett exempel på fundamentala 

beteendenormer som Rousseau (1990) menar är en del av företagskulturen. TV-

produktionsbranscherna i Sverige och USA åskådliggör därmed Chatman och Jehns (1994) 

beskrivning av hur det hos organisationer med samma arbetsuppgifter kan uppstå liknande 

företagskulturer. 

TV-produktionsbranschen i både Sverige och USA domineras av arbete i projekt, och de 

anställda är oftast frilansare. Det gör att de anställda är lätta att byta ut, vilket är en bidragande 

faktor till den hårda konkurrens som existerar inom branschen. I och med att de anställda inom 

branschen är utbytbara är det av betydelse att hålla sig på god fot med övriga projektmedlemmar, 

eftersom det är en förutsättning för att hålla sig på arbetsmarknaden. Det är därmed tydligt att det 

inom TV-produktionsbranschen finns gemensamma uppfattningar om vad som är essentiellt 

inom just den branschen. Det överensstämmer med Gordons (1991) beskrivning av hur det inom 

en bransch utvecklas internt orienterade uppfattningar rörande vad som är viktigt för att nå 

framgång.  
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En skillnad som är synbar mellan TV-produktionsbranschen i USA och Sverige, vilket 

nämns av samtliga respondenter med erfarenhet från båda branscherna, är hur facket begränsar 

de anställda i USA. Fackets restriktioner innebär att de anställda i USA riskerar att bli uppsagda 

om de går utanför sin befogenhet. I Sverige finns inga liknande restriktioner som begränsar 

medarbetare att ta egna initiativ och förhindrar dem från att göra något utanför sin befogenhet.  

5.2'Karismatiskt'och'självbeskyddande'ledarskap'['likheter'med'Projekt'GLOBE'
Ledare som är inspirerande, positiva och prestationsinriktade uppfattas som effektiva av 

amerikaner, vilket går i linje med Hoppe och Bhagats (2008) redogörelse för att det är av vikt för 

amerikanska ledare att vara resultatdrivna. Dessa tre egenskaper är vidare exempel på 

egenskaper som karaktäriserar karismatiskt ledarskap (Dorfman et al., 2004). Till skillnad från 

TV-produktionsbranschen i USA, läggs i Sverige tung fokus på processen, snarare än på det 

slutgiltiga resultatet, vilket i enlighet med House et als (2004) resultat i Projekt GLOBE tyder på 

att svenskar inte uppskattar en alltför stark prestationsinriktning. De svenska respondenterna 

nämnde under intervjuerna inte de egenskaper som utgör karismatiskt ledarskap, vilket indikerar 

att karismatiskt ledarskap inte anses vara lika effektivt i Sverige som det gör i USA. Både den 

amerikanska respektive svenska inställningen till karismatiskt ledarskap kan därmed härledas till 

resultaten som presenterades i Projekt GLOBE, vilket antyder att uppfattningen om karismatiskt 

ledarskap inom TV-produktionsbranschen inte skiljer sig från de branscher som undersöktes i 

Projekt GLOBE.  

Att karismatiskt ledarskap i USA betraktas som effektivt kan ha att göra med att individer 

från en tidig ålder skaffar sig en uppfattning om vad som karaktäriserar en ledare. Att svenskar 

inte har samma uppfattning som amerikaner om vad som betraktas som effektivt åskådliggör hur 

uppfattningar om ledarskap formas vid ung ålder (Lord & Maher, 1991). De olika 

uppfattningarna som svenskar och amerikaner har gällande egenskaperna som tillsammans utgör 

karismatiskt ledarskap, ger vidare exempel på Smith et als. (2006) beskrivning av hur 

ledaregenskaper som uppfattas vara effektiva i somliga länder, kan värderas lägre i andra länder. 

Respondenternas uppfattningar om ledarskap kan därmed vara djupt rotade implicita 

uppfattningar som är formade av deras nationalkulturella bakgrunder. 

Inom TV-produktionsbranschen i Sverige uppskattas ledare som undviker konflikter, och 

som delar med sig av sin kunskap. Ledare som är alltför självsäkra och uttrycker sin framgång 

uppskattas däremot inte. Med andra ord uppfattas ledare som är konfliktsökande, statusmedvetna 
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och självcentrerade, vilket enligt Dorfman et al. (2004) kännetecknar en självbeskyddande 

ledare, inte vara effektiva inom TV-produktionsbranschen i Sverige. Den amerikanska 

respondenten uttryckte att anställda i USA uppfattar att effektivt ledarskap är när chefen är just 

chef och betonar den hierarkiska ordningen. Statusmedvetenhet betraktas därmed som en effektiv 

ledaregenskap av den amerikanska respondenten, vilket indikerar att självbeskyddande ledarskap 

betraktas som mer effektivt i den amerikanska branschen än i den svenska. Uppfattningen om 

självbeskyddande ledarskap ser därmed inte ut att vara specifik för TV-produktionsbranschen, 

eftersom de liknar uppfattningarna som presenterades i Projekt GLOBE. Respondenternas 

uppfattningar om självbeskyddande ledarskap kan därför återigen kopplas till deras 

nationalkulturer (House & Javidan, 2004). Enligt Offermann et al. (1994) och Hofstede et al. 

(2011) är värderingar formade av nationalkultur svåra att förändra, vilket kan vara en förklaring 

till varför inga synbara skillnader finns mellan TV-produktionsbranschen och de tre branscher 

som undersöktes i Projekt GLOBE.  

5.3'Humanorienterat'och'deltagande'ledarskap'['avvikande'från'GLOBE''
De svenska respondenterna i studien uttryckte att egenskaperna lyhördhet och respekt för andra 

människor uppfattas som effektiva ledaregenskaper inom TV-produktionsbranschen. Dessa 

egenskaper är exempel på humanorienterat ledarskap, vilket delvis kännetecknas av stöd och 

omtänksamhet hos ledaren (Dorfman et al, 2004). Respondenterna som uttryckte sig angående 

amerikanskt ledarskap nämnde inga av de egenskaper som utgör humanorienterat ledarskap, 

vilket indikerar att de egenskaperna inte uppfattas som de mest effektiva. Uppfattningarna inom 

TV-produktionsbranschen skiljer sig därmed från de uppfattningar som presenterades i Projekt 

GLOBE, där humanorienterat ledarskap uppfattades som mer effektivt av amerikaner än av 

svenskar.  

De svenska respondenterna uttryckte att en effektiv ledare prioriterar sina anställdas 

välmående, vilket ger exempel på House och Javidans (2004) och Lord och Mahers (1991) 

redogörelser för individers implicita föreställningar om vad som karaktäriserar moraliska eller 

onda ledare. Svenskar kan ha en underliggande uppfattning om att en moralisk ledare prioriterar 

sina anställdas välmående, vilket gör att egenskaper som är kongruenta med den uppfattningen 

anses som effektiva. Att den amerikanska respondenten inte uttryckte sig på ett liknande sätt kan 

istället förklaras genom de kognitiva kategoriseringar av ledare och icke-ledare som individer 

enligt Lord et al. (1984) utvecklar undermedvetet. Omtänksamhet verkar inte kategoriseras som 



! 30!

en effektiv ledaregenskap hos amerikaner. Att det inom den amerikanska TV-

produktionsbranschen dessutom råder extremt hög konkurrens, även i jämförelse med den 

svenska branschen, kan förklara varför det inte placeras emfas på ledarens omtänksamhet och 

stöd gentemot sina anställda. Egenskaper som karaktäriserar humanorienterat ledarskap 

överensstämmer möjligtvis inte med de amerikanska respondenternas uppfattning om vad som 

krävs för de uppgifter som utförs specifikt inom TV-produktionsbranschen (Lord et al., 1984). 

Samtliga svenska respondenter uttryckte att det inom branschen uppfattas som en effektiv 

ledaregenskap att uppmuntra sina medarbetare att ta egna initiativ, vilket är i enlighet med 

Zanders (1997) forskning om vilket ledarskap som uppfattas som effektivt i Sverige. 

Uppmuntran till initiativ är en av de huvudsakliga egenskaperna som kännetecknar deltagande 

ledarskap (Dorfman et al., 2004). I kontrast till de svenska respondenternas uppfattning, uttryckte 

den amerikanska respondenten i studien att det i branschen i USA uppfattas som effektivt när 

ledaren delegerar ut uppgifter till de anställda och är noga med att de anställda utför sin tydligt 

definierade uppgift. Det skulle därmed kunna påstås att amerikaner inom TV-

produktionsbranschen inte uppfattar deltagande ledarskap som lika effektivt som svenskar inom 

branschen gör. Respondenternas uppfattningar skiljer sig därmed aningen från de uppfattningar 

som redovisades i Projekt GLOBE, där egenskaper som kännetecknar deltagande ledarskap 

uppfattas som mer effektiva av amerikaner än av svenskar (Dorfman et al., 2004). 

 Att respondenternas uppfattningar om deltagande ledarskap skiljer sig mellan den 

svenska och amerikanska TV-produktionsbranschen kan förklaras av de skillnader mellan 

branscherna som identifierades. Den svenska och amerikanska branschen skiljer sig åt när det 

kommer till hur mycket inflytande fackliga organisationer har, vilket kan påverka hur de olika 

respondenterna uppfattar deltagande ledarskap. Fackets inblandning i den amerikanska 

branschen skulle kunna bidra till att deltagande ledarskap inte uppfattas som effektivt, eftersom 

egenskaperna som kännetecknar deltagande ledarskap inte är kompatibla med de restriktioner 

som finns. De anställda inom den svenska TV-produktionsbranschen är enligt respondenterna 

nästan aldrig anslutna till fackliga organisationer, vilket kan förklara varför deltagande ledarskap 

uppfattas som effektivt i Sverige. Ett gemensamt arbetssätt kan resultera i gemensamma 

uppfattningar om vad som är viktigt (Gordon, 1991; Chatman & Jehn, 1994), och eftersom 

arbetssättet skiljer sig här har de heller inte liknande uppfattningar. 
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Data som insamlades vid intervjuerna bedömde författarna som otillräcklig för att göra en 

bedömning av om autonomt ledarskap uppfattades som mer eller mindre effektivt i den 

amerikanska respektive svenska TV-produktionsbranschen. Autonomt ledarskap kännetecknas 

av individualism och autonomi (Dorfman et al., 2004). 

5.4'Teamorienterat'ledarskap'['en'tolkningsfråga'
Respondenternas svar indikerar ledarens förmåga att samarbeta och att integrera hela gruppen är 

egenskaper som uppfattas som effektiva i både den svenska och amerikanska TV-

produktionsbranschen. Samarbetsvillighet, teaminriktning och att integrera hela gruppen i 

utförandet av en uppgift, är alla exempel på egenskaper som definierar en teamorienterad ledare 

(House & Javidan, 2004). Respondenternas uppfattningar om teamorienterat ledarskap i TV-

produktionsbranschen är därför i linje med uppfattningen om teamorienterat ledarskap som 

presenterades i Projekt GLOBE. 

Inom både den amerikanska och svenska TV-produktionsbranschen sker arbetet nästan 

uteslutande i projekt, vilket kan beskrivas som en gemensam process mellan de båda ländernas 

branscher (Gordon, 1991; Leidner, 2010). Enligt Chatman och Jehn (1994) finns en koppling 

mellan arbetssättet och vad som uppfattas som viktigt, vilket kan förklara varför teamorienterat 

ledarskap anses effektivt i båda ländernas branscher. Emellertid verkar den amerikanska och 

svenska definitionen av vad teamarbete innebär skilja sig åt. De svenska respondenterna beskrev 

teamarbete som att alla hjälps åt och att mycket av arbetet utförs tillsammans. Den amerikanska 

respondenten beskrev däremot teamarbete som att samtliga i gruppen har tydliga, avgränsade 

roller och vet vad som förväntas av samtliga i produktionen. Han menar att det i sin tur leder till 

att hela gruppen blir integrerad i strävan mot det gemensamma målet.  

I enlighet med Lord et als (1984) beskrivning av hur individer har uppfattningar om vilka 

egenskaper som behövs för en viss uppgift, har både de svenska och den amerikanska 

respondenten uppfattningen att teamorientering är viktigt för de uppgifter som genomförs i TV-

produktionsbranschen. Att respondenterna olika tolkningar av begreppet kan förklaras genom de 

nationalkulturella skillnaderna mellan de två länderna (Hofstede, 2011). De olika definitionerna 

och tolkningarna av vad teamarbete innebär, betyder följaktligen att egenskaperna som 

förknippas med teamarbete också skiljer sig åt mellan länderna. Därmed skulle det kunna påstås 

att prototypen av en teamorienterad ledare är olika i Sverige och USA (Lord et al, 1984).  
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5.5'Uppfattningen'och'utövandet'av'ledarskap'
Respondenternas svar indikerar att det ledarskap som utövas i den svenska branschen till stor del 

ser ut att vara kongruent med uppfattningen om vad som är effektivt ledarskap. Det fanns dock 

ett fåtal exempel på inkongruens mellan uppfattningen och utövandet av ledarskap. 

Konfliktundvikande uppfattas av de svenska respondenterna som en effektiv 

ledaregenskap i TV-produktionsbranschen. Dock framkom det att ledare inom branschen, till 

följd av branschens karaktär och tuffa konkurrens, inte är rädda för att ta svåra beslut som inte 

gör alla nöjda och i vissa fall även kan leda till konflikt. Därmed råder i detta fall inkongruens 

mellan det ledarskap som uppfattas som effektivt, och det ledarskap som utövas. Enligt Lord et 

al. (1984) har ledare implicita uppfattningar om vilka egenskaper som är effektiva, vilket 

påverkar utövandet av ledarskapet eftersom ledaren strävar efter kongruens mellan uppfattningen 

och utövandet. Med denna logik borde därmed de svenska ledarna inom branschen vilja undvika 

konflikter, eftersom den annars uppvisar inkongruens inför sig själv och inför andra (House & 

Javidan, 2004; Lord et al., 1986). Emellertid ställer den tuffa konkurrensen i TV-

produktionsbranschen krav på förmågan att fatta beslut, vilket ledare måste anpassa sig till för att 

förbli framgångsrika. Strävan efter kongruens mellan uppfattningen och utövandet skulle inom 

TV-produktionsbranschen därmed kunna hämma ledarskapets effektivitet.  

Ytterligare ett exempel på inkongruens mellan uppfattningen och utövandet av ledarskap, 

finns mellan de svenska ledarnas benägenhet att framhäva sina bedrifter, och uppfattningen om 

huruvida det är en egenskap som kännetecknar en effektiv ledare. Det råder en utbredd 

uppfattning inom den svenska branschen att ledare som framhäver sig själva är ineffektiva, vilket 

överensstämmer med Zander och Zander (2009) som hävdar att det inte uppskattas när 

individuella bedrifter framhävs i Sverige. Emellertid framkom det att ledare inom TV-

produktionsbranschen gärna framhäver sina bedrifter när de genomfört ett framgångsrikt projekt. 

Givet den konkurrens som präglar TV-produktionsbranschen, krävs det av ledare att framhäva 

sig själva för att förbli attraktiva inom branschen. Produktionschef Westerberg uttryckte det som 

att man antingen äter eller äts inom branschen, vilket gör det tydligt hur viktigt det är att stå ut i 

mängden. Enligt House och Javidan (2004) accepteras ledare baserat på kongruensen mellan hur 

de uppfattas och hur de utövar sitt ledarskap. I detta fall kan det dock påstås att det råder 

inkongruens mellan uppfattningen och utövandet av denna ledaregenskap, och att detta beteende 

ändå accepteras. Det synliggör hur det inom en bransch kan utvecklas gemensamma åsikter om 
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vad som är essentiellt (Gordon, 1991). Vidare åskådliggörs kopplingen mellan 

industriegenskaper och beteendemönster som presenteras av Chatman och Jehn (1994).  

När det kommer till vad som uppfattas som effektivt ledarskap och hur ledarskapet 

utövas i USA, avslöjar respondenternas svar att det råder övervägande kongruens. Det råder dock 

en viss inkongruens gällande uppfattningen om tydlighet och informationsspridande, och 

huruvida den amerikanska ledaren faktiskt praktiserar detta. Den amerikanske respondenten 

uttryckte att det inom den amerikanska TV-produktionsbranschen uppfattas som effektivt när 

ledare tydligt uttrycker vad som förväntas av de anställda. Dock uttryckte en svensk respondent 

aktiv i USA, att amerikanska ledare kan vara hemlighetsfulla eftersom de undanhåller 

information. Detta kan förklaras genom att den svenske och amerikanska respondenten har olika 

kulturella bakgrunder.  Det amerikanska ledarskapet är inte kongruent med den svenska 

respondentens uppfattning om vad de innebär att vara tydlig. Uppfattningen som den svenske 

respondenten har om vad det innebär att vara tydlig som ledare, påverkar därför hans tolkning av 

den amerikanske ledarens agerande (Keller, 1999). 
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6.'Diskussion''
Med utgångspunkt i analysen av insamlad data förs i följande avsnitt en diskussion kring 

studiens syfte och frågeställningar. Diskussionen kommer vidare, tillsammans med analysen, att 

ligga till grund för studiens slutsats.  

   

Av respondenternas svar går att utläsa att det mellan den svenska och amerikanska TV-

produktionsbranschen finns ett antal likheter. Emellertid kan även skillnader mellan de två 

branscherna urskiljas. Att det finns skillnader mellan de två ländernas branscher skulle delvis 

kunna förklaras av att den amerikanska TV-produktionsbranschen är mer mogen och etablerad 

än den svenska branschen, som fortfarande är relativt ung. Författarna ser inga indikationer på att 

integreringen och internationaliseringen kommer att stagnera, vilket borde kunna möjliggöra att 

det med tiden kan utvecklas fler likheter mellan den svenska och amerikanska TV-

produktionsbranschen. Respondenternas svar ger exempelvis indikationer på att attityden till 

utbildning inom TV-produktionsbranschen i Sverige är på väg att bli alltmer lik attityden till 

utbildning i USA. Författarna tolkar det, i takt med att den svenska branschen mognar och de 

svenska TV-produktionsutbildningarna förbättras, blir av allt högre betydelse att ha en 

utbildning.  

Trots att flertalet normer, värderingar och processer är gemensamma för den svenska och 

amerikanska TV-produktionsbranschen, demonstrerar studien hur svenskar och amerikaner 

uppfattar och utövar ledarskap på skilda sätt. Det kan höra samman med de implicita 

uppfattningar individer har, vilka till stor del grundas i de nationalkulturella värderingarna. 

Författarna ställer sig därför frågan i hur stor utsträckning två länder inom samma bransch 

faktiskt kan utveckla liknande ledarskap, eftersom nationalkulturen verkar vara så djupt rotad i 

individer. De likheter som kunde identifieras skulle möjligtvis kunna vara kopplade till de 

specifika krav som ställs av branschen, men sambandet mellan branschtillhörigheten och 

uppfattningen om vad som är effektivt respektive ineffektivt ledarskap kan inte med säkerhet 

fastslås.   

Liknande uppfattningar om ledaregenskaper mellan denna studie och Projekt GLOBE, 

tolkar författarna som att det i TV-produktionsbranschen inte existerar en unik uppfattning om de 

egenskaperna. En del resultat i studien avviker dock från resultaten presenterade i Projekt 

GLOBE. Exempel på avvikande resultat är uppfattningen om deltagande ledarskap, där studiens 
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resultat var det direkt motsatta i jämförelse med Projekt GLOBE. Studiens resultat visade 

exempelvis att deltagande ledarskap uppfattades som mer effektivt i Sverige än i USA. Det tyder 

på att det inte finns en gemensam uppfattning mellan länderna inom TV-produktionsbranschen i 

detta avseende. Däremot skulle det kunna vara en indikation på att uppfattningen om deltagande 

ledarskap kan vara unik för TV-produktionsbranschen, i förhållande till andra branscher inom 

respektive land. Författarna tolkar det därför som att det kan utvecklas liknande uppfattningar om 

effektivt ledarskap inom en bransch, men att dessa uppfattningar inte nödvändigtvis sträcker sig 

över landsgränser. 

Det råder en övervägande samstämmighet mellan det ledarskap som uppfattas som 

effektivt respektive ineffektivt, och det ledarskap som utövas i respektive lands TV-

produktionsbransch. Det tyder på att uppfattningen om vad som är effektivt ledarskap har en 

inverkan på det ledarskap som praktiseras, eftersom individer strävar efter kongruens mellan vad 

de uppfattar som effektivt ledarskap och ledarskapet de utövar. En gemensam uppfattning i de 

båda länderna är att teamorienterat ledarskap anses vara effektivt. Däremot tyder 

respondenternas svar på att uppfattningen om innebörden av att samarbeta och integrera hela 

gruppen, som karaktäriserar teamorienterat ledarskap, skiljer sig åt mellan de båda länderna. Det 

verkar som att prototypen av en teamorienterad ledare ser olika ut i de båda länderna, vilket tyder 

på att uppfattningar om hur en egenskap praktiseras och definieras ser ut att vara starkt knutet till 

underliggande uppfattningar sammankopplat med nationalkultur.  

Författarna tolkar det som att TV-produktionsbranschens speciella karaktär gör att 

ledarna inte alltid kan ta hänsyn till vad som uppfattas som effektiva respektive ineffektiva 

ledaregenskaper. Branschens karaktär gör vidare att det ställs krav på ledaren att uppvisa vissa 

egenskaper för att förbli framgångsrik. Av de svenska respondenternas svar att döma var det 

tydligt att konfliktundvikande var en egenskap som uppfattades som effektiv i den svenska 

branschen, men de var likväl överens om att ledare inom branschen måste vara tuffa och ibland 

fatta beslut som kan leda till konflikter. Det tolkar författarna som att branschen kan ha en direkt 

inverkan på utövandet av ledarskap, utan att ha en inverkan på uppfattningen om vad som är 

effektivt ledarskap. Branschen verkar därmed kunna skapa inkongruens mellan uppfattningen om 

vad som är effektivt ledarskap och det ledarskap som utövas.  

 

  



! 36!

7.'Slutsats'
Syftet med studien var att undersöka branschtillhörighetens inverkan på företag, och om det 

mellan två länder verksamma inom samma bransch kan utvecklas gemensamma uppfattningar 

om vad som är effektivt ledarskap. Vidare avsåg studien undersöka på vilket sätt de eventuella 

gemensamma uppfattningarna om vad som är effektivt ledarskap kan influera utövandet av 

ledarskap.  

En första slutsats är att det inom TV-produktionsbranschen i Sverige och USA finns 

likheter som sträcker sig över de nationella gränserna. Exempel på likheter är att arbetet utförs i 

projekt, att anställningsformen är frilansbaserad och att anställda inom branschen räknar med att 

arbeta långa dagar och på obekväma tider.  

En andra slutsats är att det mellan TV-produktionsbranschen i Sverige och USA finns ett 

fåtal gemensamma uppfattningar om vilka ledaregenskaper som uppfattas vara effektiva 

respektive ineffektiva. Däremot verkar de svenska och amerikanska definitionerna av vissa 

egenskaper skilja sig åt, vilket gör att utövandet, trots de liknande uppfattningarna, ser olika ut i 

de två länderna. Respondenternas uppfattningar om vilka ledaregenskaper som är effektiva 

respektive ineffektiva, verkar huvudsakligen vara baserade på underliggande uppfattningar starkt 

associerade med nationalkultur, snarare än med branschen. Därmed kan studiens resultat inte ge 

ett definitivt svar på om det finns ett samband mellan branschtillhörigheten och uppfattningen 

om vad som är effektivt ledarskap i olika länder, och hur detta i så fall ser ut. Däremot tyder 

studien på att det inom ett land kan utvecklas branschspecifika uppfattningar om effektivt 

ledarskap, vilka inte sträcker sig över landsgränser. 

En tredje slutsats som kan dras efter den genomförda studien är att uppfattningen om vad 

som är effektivt och ineffektivt ledarskap inverkar på utövandet av ledarskapet. Individer strävar 

undermedvetet efter kongruens mellan uppfattningen och utövandet. Emellertid verkar TV-

produktionsbranschens karaktär göra att krav ställs på hur individer utövar sitt ledarskap; krav 

som inte nödvändigtvis är kongruenta med individernas uppfattning om vad som är effektivt 

ledarskap. Det betyder att branschen kan ha en direkt inverkan på utövandet av ledarskap, utan 

att förändra den implicita, grundläggande uppfattningen om vad som är effektivt och ineffektivt 

ledarskap.  
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8.'Avgränsningar'och'förslag'på'framtida'forskning'
Givet att studien endast omfattar en bransch är det inte möjligt att, utifrån studiens resultat, dra 

generella slutsatser om sambandet mellan branschen och uppfattningen om ledarskap inom alla 

typer av branscher. För att kunna dra mer generella slutsatser fordras en mer omfattande 

undersökning inkluderande ett större antal respondenter från fler nationer, eftersom studien även 

är avgränsad till att enbart undersöka TV-produktionsbranschen i Sverige och USA.  

Då en avgränsning har gjorts till endast en bransch, har sambandet mellan andra 

branscher och uppfattningen och utövandet av ledarskap inte undersökts. Studien indikerade att 

branschen kan ställa krav på ledaren som gör att ledaren tvingas agera på ett sätt som inte är 

kongruent med hans uppfattning om vad som är ett effektivt ledarskap, för att denne ska förbli 

framgångsrik. Framtida forskning skulle därmed kunna undersöka om sambandet författarna av 

den här studien har sett mellan branschens karaktär och utövandet av ledarskap kan identifieras 

även andra branscher och kulturer. Dessa undersökningar kan med fördel utföras på branscher av 

liknande karaktär som TV-produktionsbranschen, för att utreda om sambandet som identifierades 

i denna studie var en tillfällighet, eller om det är en följd av branschens speciella natur och höga 

konkurrens. 

 

 

 

 '
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Bilagor'

Bilaga'1'–'Intervjuguide'på'svenska'
!

Tema Huvudfråga Potentiella följdfrågor 

Respondentens 
bakgrund 
 

Vad heter du? 
Vad är din position och vilket företag 
jobbar du för? 
Vad har du gjort tidigare, dvs hur ser 
din karriär ut? 

Vilka arbetsuppgifter har du på den 
positionen? 

Likheter inom 
branschen 
 

Hur skulle du beskriva TV-
produktionsbranschen? 
 
Finns det något som är karaktäristiskt 
för just denna bransch? 
 
Finns det gemensamma arbetssätt, 
normer eller värderingar inom TV-
produktionsbranschen? 

Kan du se några skillnader mellan hur man 
arbetar i olika länder? (Ställs endast till de 
med erfarenhet från flera länder) 
 
Hur avancerar man inom TV-
produktionsbranschen? 
  
Hur är klimatet inom branschen?  
 
Är dessa underförstådda? 
 

  
Ledarskap i 
Sverige 

Vilka ledaregenskaper uppfattas som 
effektiva hos en ledare inom den 
svenska branschen? 
 
Vilka ledaregenskaper uppfattas som 
ineffektiva inom branschen? 
 
Hur utövas ledarskap inom den 
svenska branschen? 
 

Vilka är ledarnas främsta prioriteringar? 
Exempelvis. Ha kul, hålla budget. 
 
Varför tror du att denna egenskap uppfattas 
som effektiv/ineffektiv? 
 
Möjligt förtydligande: Hur är den svenska 
ledaren i praktiken inom TV-
produktionsbranschen?  
 
Varför tror du att det är så? 

Ledarskap i USA 
(endast till 
respondenter med 
erfarenhet av den 
amerikanska 
branschen) 

Vilka ledaregenskaper uppfattas som 
effektiva hos en ledare inom den 
amerikanska branschen? 
 
Vilka ledaregenskaper uppfattas som 
ineffektiva inom branschen? 
 
Hur utövas ledarskap inom den 
amerikanska branschen? 
 

Vilka är ledarnas främsta prioriteringar? 
Exempelvis. Ha kul, hålla budget. 
 
Varför tror du att denna egenskap uppfattas 
som effektiv/ineffektiv?  
 
Möjligt förtydligande: Hur är den 
amerikanska ledaren i praktiken inom TV-
produktionsbranschen?  
 
Varför tror du att det är så? 

! !
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Bilaga'2'–'Intervjuguide'på'engelska'
 

Tema Huvudfråga Potentiella följdfrågor 

Background 
 

What is your name? 
What is your current position and 
what company do you work for? 
What does your career look like? 
What is your previous experience? 

What are your tasks and your responsibilities? 

Similarities 
within the 
industry 
 

How would you describe the TV 
production industry? Examples: 
Ways of working, competition,  
 
Is there anything that is characteristic 
for this particular industry?  
 
Are there any common norms or 
values within the industry?  

Can you see any similarities between the 
Swedish and the American TV production 
industry? 
 
How do you advance/get promoted in the 
industry?  
  
What is the climate like in the industry? E.g. 
competition.  
 
Are the norms/values implicit? Does 
everybody conform to them? 

  
Leadership in 
Sweden? 

What leadership 
behaviour/characteristics/attributes 
are perceived/considered effective in 
the Swedish industry? 
 
What leadership 
behaviour/characteristics/attributes 
are considered ineffective in the 
industry?  
 
How do leaders practice their 
leadership in the TV production 
industry?  

What are the leader’s main priorities?  
 
What do you think this behaviour/attribute is 
considered effective/ineffective? 
 
Why do you think they practice leadership 
like that? 

 
 
Leadership in the 
U.S.  

What leadership 
behaviour/characteristics/attributes 
are perceived/considered effective in 
the American industry? 
 
What leadership 
behaviour/characteristics/attributes 
are considered ineffective in the 
industry?  
 
How do leaders practice their 
leadership in the TV production 
industry? 

What are the leaders’ main priorities?  
 
What do you think this behaviour/attribute is 
considered effective/ineffective? 
 
Why do you think they practice leadership like 
that? 

 

 


