
Svensk ledarstil på en global arena 

Den svenska ledarstilen passar bra när det ställs allt högre krav på självständiga 

medarbetare. Men det är också svårare att vara chef på svenskt vis på en global arena 

som ofta kräver snabba beslut. Det var några slutsatser vid vårens tredje och sista CAV-

seminarium. Enligt Mats Engwall, professor i industriell ekonomi vid KTH, är svensk 

verksamhetsledning en konkurrensfaktor som kanske är på väg att gå förlorad. 

 

”Det svenska ledarskapet på en global arena – en konkurrensfördel?” var rubriken för CAV-seminariet 

5 maj med Mats Engwall från Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm och Bernt Olausson från 

affärssystemföretaget Jeeves i Borås som föreläsare.  

 

– Jag känner en gnagande oro för att vi tappat en konkurrensfördel som vi haft länge, säger Mats 

Engwall. Vi nedvärderar den och bländas för enkelt av amerikanska modeller. 

 

Industriell ekonomi omfattar utbildning och forskning om ledning av innovation, produktion och 

marknadsföring inom industrin. Ovanligt många stora företag växte under 1900-talet fram i Sverige: 

ABB, Sandvik, SKF, Vattenfall, Volvo, Electrolux, Ikea, H&M med flera. Enligt Mats Engwall är den 

svenska modellen en viktig förklaring till framgångarna under 1900-talet: fackets rationaliseringsvilja 

och arbetsgivarnas långsiktiga och systematiska kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring 

rationell verksamhetsledning.  

 

Den svenska ledarstilen beskriver han som obyråkratisk, pragmatisk och flexibel, med mer initiativrika 

och självgående medarbetare än i många andra länder. Nackdelarna är att ledarskapet, som är 

informellt och bygger mycket på diskussioner och förankring, också kan vara otydligt, tidskrävande 

och anses ”mesigt och fegt” i andras ögon. Enligt Mats Engwall framställs svensk ledning 

internationellt som ett ideal men tas för givet i Sverige – och håller kanske på att gå förlorad. 

Idébildningen om arbetsledning som både fackföreningsrörelsen och arbetsgivarsidan engagerat sig i 

sedan början av 1900-talet genom olika organ (PA-rådet, SPRI, AMI, Arbetslivsfonden, 

Arbetslivsinstitutet m fl) har nästan upphört på central nivå.  Istället har amerikanska 

managementmodeller fått stort genomslag.  

 

– Det är lätt att förföras av konsulter i kostym, säger Mats Engwall. Man köper ett koncept, ofta på 

engelska. Och varför har just Toyota blivit förebild för vad som helst? Det svenska sättet att leda 

passar bra i dagens samhälle med krav på självständiga medarbetare.  

 

Med ständiga krav på ökad produktivitet borde det svenska ledarskapet vara mycket bra, enligt Mats 

Engwall. Inte minst den del som handlar om att skapa mer värde i form av forskning, utveckling, 

investeringar och innovation. Men han känner en gnagande oro för att just dessa frågor är på väg 

bort från den offentliga diskussionen.  

 

– Det är svårare att leda tusentals ingenjörer än konkret fabriksarbete. Jag saknar systematisk 

idéutveckling kring organisationsutveckling. Det gäller även tjänstesektorn. Forskningen kanske finns, 

men det saknas samordning och överföring till verkligheten. En arbetsgivarpart som inte bara pratar 

skattepolitik vore bra, om jag får önska. 

 

Bernt Olausson, affärsområdeschef för den internationella verksamheten inom Jeeves Information 

Systems som gör affärssystem, var näste föreläsare. Jeeves olika system finns i ungefär 40 länder och 

har drygt 130 anställda varav ungefär två tredjedelar i Sverige.  

 



– Det är väldigt lite för att vara ett så stort företag, säger Bernt Olausson. Det fungerar tack vare 

självständiga och högutbildade människor som civilingenjörer, ekonomer och programmerare. 

Delegerat ansvar fungerar i de flesta länder enligt min erfarenhet. 

 

Bernt Olausson reser mycket i olika länder och märker tydligt av olika slags ledarskap. Det svenska 

beskriver han som informativt, med många ”experter” som vet minst lika bra som chefen, delegering 

av ansvar och fokus på individens utveckling och motivation. Sammantaget ger det en 

konkurrensfördel idag. 

 

– Den svenska modellen passar utmärkt i den globaliserade världen. Numera krävs mer av ett 

coachande ledarskap och självständiga medarbetare med stort eget ansvar.  

 

Men han framhåller samtidigt att det finns olika sätt att leda verksamheter mot ett visst mål. Ibland är 

det mest vägen dit som varierar. Den svenska modellen innebär många möten, gemensamma 

diskussioner - och en hel del fikapauser. Men när man väl bestämt sig är det raka vägen som gäller. I 

andra länder kan det verka mer ”svängigt”, med ändrade beslut på vägen men med samma 

slutresultat och kanske rentav något annat, ännu bättre. 

 

– Det är tufft att vara chef på svenskt vis utomlands, säger Bernt Olausson. Det passar inte överallt. 

Många tycker vi har möten i all oändlighet och att det tar för lång tid att komma till beslut. I vissa 

länder, som Tyskland och Frankrike, vill man gärna kolla av med högsta chefen först oavsett vad en 

underordnad chef säger. 

 

Bernt Olaussons erfarenhet är att globaliseringen märks alltmer varje dag. Kanske är IT-branschen 

speciell, med många medarbetare som är vana vid engelska och att samarbeta över gränser. Det är 

vanligt med människor som har arbetat i många länder, inte minst från Asien. 

 

Hans råd till svenska ledare är ändå att göra det man själv tror på. Individen snarare än kulturen är 

ändå på väg att få allt större betydelse. Som chef sätter man tonen för vad son gäller nedåt i 

organisationen. Man måste visa alla respekt och inte låta anställda och andra chefer tappa ansiktet – 

det är väldigt viktigt i många länder. Bernt Olausson tycker också att man ska se till helhet och syfte 

snarare än kontrollera detaljer. Grundläggande värderingar måste man vara tydlig med. I vissa länder 

kan tveksamhet inför kvinnliga och/eller yngre chefer lösas genom ett mycket tydligt formellt mandat. 

Sist men inte minst behöver man ha tålamod och inte vara för snabb att döma andra. 

 

– De traditionella hierarkierna är på väg bort, säger Bernt Olausson. Många i den yngre generationen 

runt 30-35 år är oerhört duktiga och orädda och löser en massa saker på egen hand. Chefen kan 

nästan bli en bromskloss i stället. Det gäller bara att hitta rätt nivå för coachningen. Mellanchefer i ny 

skepnad kanske är på väg tillbaka?  
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