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SAMMANFATTNING 

Titel: Samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur – en kvalitativ studie med 

empiri från Frankrike, Kina och Sverige 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anna Kokko och Daniel Wiberg 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson 

Datum: 2020 - Januari 

Syfte: Studiens syfte är att synliggöra samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur 

med hjälp av en modell, detta genom att med utgångspunkt i Hofstedes kulturdimensionsteori 

jämföra emotionell intelligens hos ledare i tre olika nationella kulturer. 

Metod: Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod där sexton semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med ledare från Frankrike, Kina och Sverige. 

Resultat & slutsats: Studien bidrar till att belysa sambandstendenser mellan emotionell 

intelligens och nationell kultur. Utifrån författade propositioner presenteras en modell som 

illustrerar dessa sambandstendenser och som också visar vilka dimensioner av nationell kultur 

som kan ha en påverkan på specifika delar inom emotionell intelligens.  

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till en fördjupad förståelse kring emotionell intelligens 

genom att synliggöra samband till nationell kultur. Genom den presenterade modellen, vilken 

indikerar vilka dimensioner av nationell kultur som tenderar påverka vilka delar inom emotionell 

intelligens, kan såväl ledare som medarbetare utveckla sin kunskap om sin egen och andras 

emotionella intelligens. Denna kunskap kan användas i interaktionen med andra individer för att 

bland annat förstå sig själva och andra bättre, fördjupa sociala relationer och skapa gemenskap 

och sammanhållning. Modellen kan alltså användas som ett redskap i att förbättra sin egen 

emotionella intelligens. 

Förslag till fortsatt forskning: Studien indikerar att det finns samband mellan nationell kultur 

och emotionell intelligens, men påvisar samtidigt behov på framtida forskning. Propositioner som 

påvisar sambandstendenser har författats och ligger till grund för studiens teoretiska bidrag. 

Dessa bör prövas ytterligare i framtida forskning. En sådan proposition som särskilt föreslås 

prövas är den som rör dimensionen av maskulinitet inom nationell kultur, detta då studien visar 

indikationer på att den kan påverka mer än en av delarna som utgör emotionell intelligens.  

Nyckelord: Emotionell intelligens, nationell kultur, Hofstede, Frankrike, Kina, Sverige, ledare 

  



III 

 

 

 ABSTRACT 

Title: Relation between emotional intelligence and national culture – a qualitative study with 

empirical data from France, China and Sweden 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Anna Kokko and Daniel Wiberg 

Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmson 

Date: 2020 - January 

Purpose: The purpose of the study is to visualize the connection between emotional intelligence 

and national culture through a model, based on Hofstede's theory of cultural dimensions, 

comparing the emotional intelligence of leaders in different national cultures. 

Method: The study has been based on a qualitative method where sixteen semi-structured 

interviews have been conducted with leaders from France, China and Sweden. 

Result & Conclusions: The study helps to elucidate the connection tendencies between 

emotional intelligence and national culture. Based on written propositions, a model is presented 

that illustrates these connection trends and which also shows which dimensions of national 

culture can have an impact on specific parts of emotional intelligence. 

Contribution of the thesis: The study contributes to a deeper understanding of emotional 

intelligence by visualizing connections to national culture. Through the presented model, which 

indicates which dimensions of national culture tend to influence specific parts of emotional 

intelligence, both leaders and employees can develop their knowledge of their own and others' 

emotional intelligence. This knowledge can be used in the interaction with other individuals to, 

among other things, understand themselves and others better, deepen social relationships and 

create community and cohesion. The model can thus be used as a tool in improving one's own 

emotional intelligence. 

Suggestions for future research: The study indicates that there is a connection between national 

culture and emotional intelligence, but in addition highlights the need for future research. 

Propositions that show connection tendencies have been outlined and form the basis of the study's 

theoretical contribution. These should be further tested in future research. One such proposition 

that is particularly suggested is the one that concerns the dimension of masculinity in national 

culture, this since the study shows indications that this dimension may affect more than one of the 

parts that constitute emotional intelligence. 

Key words: Emotional intelligence, national culture, Hofstede, France, China, Sweden, leader 
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1. INLEDNING 

I inledningskapitlet presenteras först en bakgrund till studiens ämne, vilket följs av 

en problemdiskussion där ett forskningsgap identifieras. Inledningskapitlet avslutas 

med en presentation av syftet. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi lever idag i en era av ökad globalisering på flera plan. Människor är, frivilligt eller inte, mer 

rörliga än tidigare och många företag verkar på globala marknader med medarbetare och kunder i 

flera världsdelar. Detta leder till både möjligheter och utmaningar, såväl för individen som på en 

organisatorisk nivå. Utmaningarna innefattar allt från politik, regelverk och tullar till olika 

tidzoner och kulturella skillnader. Samtidigt finns det möjlighet för medarbetare och individer att 

träffa och arbeta med människor och kulturer från helt olika delar av världen. 

Dessa möjligheter och utmaningar ställer nya krav på personliga egenskaper och färdigheter. Vad 

krävs av en temperamentsfull fransman för att denne ska kunna samarbeta med en känslomässigt 

behärskad kines? Hur ska en svensk affärsresande dela ut sina visitkort på ett respektfullt sätt i 

Japan? Eller hur ger man kritik till en grupp amerikaner som gång efter annan rankar sig själva 

som fem av fem? 

En av de egenskaper vi menar blir viktig för att kunna hantera sådana här situationer är 

emotionell intelligens. Den här studien ämnar synliggöra sambandet mellan emotionell intelligens 

och nationell kultur genom att jämföra emotionell intelligens hos ledare från tre olika nationella 

kulturer. 
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1.2. Problemdiskussion 

I dagens globala tillvaro har ett internationellt perspektiv större betydelse än tidigare för det 

moderna företaget. De svenska företagens närvaro på internationella marknader ökar 

(Holmström, 2019) och företagens förmåga att verka internationellt blir en konkurrensfaktor 

(Joensuu-Salo, Soroma, Viljamaa & Varamäki, 2018; Wittkop, Zulaf & Wagner, 2018). Vi menar 

att globaliseringen med ökade internationella kontakter med andra kulturer får konsekvenser för 

sättet att arbeta på, både för företag och dess medarbetare. Den svenska befolkningen blir mer 

heterogen sett till antalet nationella kulturer (Statistiska centralbyrån, 2019), vilket gör att även 

företag som enbart verkar i Sverige bör anta ett förhållningssätt till nationella kulturer högre grad 

än tidigare. 

Nationell kultur skiljer sig från organisationskultur då den fokuserar på vad som särskiljer en 

kultur från en annan ur ett nationellt perspektiv (Hofstede, 1983) istället för att förse individen 

med beteenden och normer som återfinns i organisationen (Deshpandé, Farley & Webster Jr, 

1993).  

Rivera-Vazquez, Ortiz-Fournier och Flores (2009) säger att nationell kultur har ett signifikant 

inflytande på kunskapsutbyte inom företaget. Vi menar att det finns ett samband mellan kunskap 

om nationella kulturer och individens agerande, då sannolikheten att individen agerar på ett 

korrekt sätt i förhållande till kulturen enligt oss är större om individen har kunskap om kulturen. 

På så sätt anser vi att kunskap om nationella kulturer är en konkurrensfördel för företag, särskilt i 

den globala tillvaro som råder. Kunskap som konkurrensfördel identifieras också i flertalet 

studier och har visat sig särskilt viktig för företag som är verksamma i internationella miljöer 

(Rivera-Vazquez et al., 2009; Dhilway, 2017). 

I ett led att kunna utnyttja sin kunskap och förändra sitt agerande menar vi att emotionell 

intelligens är en avgörande förmåga. Intelligens, och olika typer av den, har diskuterats i 

årtusenden. Redan för 2000 år sedan identifierade Aristoteles en typ av emotionellt mentala 

egenskaper (Mensa, u.å.) och för 100 år sedan beskrev Thorndike (1920) det han benämnde 

social intelligens, vilket idag ligger till grund för begreppet emotionell intelligens (Goleman, 

1995; Johnson & Indvik, 1999). 

Den emotionella intelligensens historia är relativt kort. Den definierades för första gången på 

1990-talet av Salovey och Mayer (1990) och fick ökad popularitet genom Golemans böcker  
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Emotional intelligence och Working with Emotional Intelligence vilka publicerades under 1990-

talet. Idag har emotionell intelligens tagit steget från det psykologiska och sociologiska fältet och 

diskuteras även med ett företagsekonomiskt perspektiv (Tang, Yin & Nelson, 2010; Chatterjee & 

Kulakli, 2015). 

För att förklara emotionell intelligens görs vanligtvis en uppdelning i fyra delar vilka behandlar 

individens förmåga till självmedvetenhet och självhantering samt förmågan till social 

medvetenhet och relationshantering (Mayer & Salovey, 1997; Goleman, 2001; Gardner & 

Stough, 2002; Scott-Halsell, Blum & Huffman, 2008; Schlaerth, Ensari & Christian, 2013; 

Sunindijo & Zou, 2013; Gunkel, Schlaegel & Taras, 2016). En del av kritiken som riktas mot 

emotionell intelligens ligger i avsaknaden på en gemensam definition, Matthews, Zeidner och 

Roberts (2002) pekar på den upprepade omdefinieringen som ett problem då den ger en 

differentierad bild av vilka egenskaper som faktiskt utgör emotionell intelligens. Ytterligare kritik 

utgörs av att emotionell intelligens inte är något annat än en kombination av IQ (intelligenskvot) 

och personlighet (Davies, Stankov & Roberts, 1998; Matthews, Roberts & Zeidner 2004; 

Barchard & Hakstian, 2004; Matthews, Zeidner & Roberts, 2005; Waterhouse, 2006;) och att det 

inte har fastslagits att emotionell intelligens utgör en verklig framgångsfaktor (Matthews et al, 

2002; Waterhouse, 2006). 

Flertalet studier gör dock en tydlig åtskillnad mellan IQ, personlighet och emotionell intelligens 

(Palmer, Donaldson & Stough, 2002; Mayer, Salovey, Caruso & Sitarenios 2003; Bracket & 

Mayer, 2003; Law, Wong & Song, 2004; Van Rooy, Viswesvaran & Pluta, 2005; Rosete & 

Ciarrochi, 2005; Cherniss, Exstein, Goleman & Weissberg, 2006). Goleman, Boyatzis och 

McKee (2002) ifrågasätter det upprepade sambandsförhållandet som mellan emotionell 

intelligens och IQ genom att belysa att varken personer med extremt högt eller lågt IQ undersöks 

och säger att sambandet är irrelevant då det enbart är just individer med ett högt IQ som blir 

ledare. Likväl återfinns flertalet studier som visar på en positiv korrelation mellan emotionell 

intelligens och arbetsrelaterad framgång (Bachman, Stein, Campbell & Sitarenios, 2000; Fox & 

Spector, 2000; Van Rooy & Viswesvaran, 2004; Law et al., 2004; Cavallo & Brienza, 2005; 

Rosete & Ciarrochi, 2005; Stone, Parker & Wood, 2005; Ashkanasy & Daus, 2005; Luskin, 

Aberman & DeLorenzo, 2005; O’Boyle, Humphrey, Pollack, Hawver & Story, 2010; Miao, 

Humphrey & Qian, 2018). 



4 

 

 

Vi menar att det finns mycket som tyder på att emotionell intelligens är tongivande för framgång 

på arbetsplatsen och att de förmågor som utgör emotionell intelligens enligt ovan har en positiv 

påverkan på arbetsresultatet, särskilt ur ett ledarskapsperspektiv. Studier pekar på att emotionell 

intelligens är avgörande för ett effektivt ledarskap (Chatterjee & Kulakli, 2015) och att ledare 

som på ett kontrollerat sätt kan använda, identifiera och hantera sina egna och andras känslor 

förbättrar relationer och således även når arbetsrelaterade framgångar (Goleman, 1995; Mayor & 

Salovey, 1997; Cacioppe, 1997; Schlaerth et al., 2013). 

Som vi tidigare har varit inne på menar vi att kunskap om nationella kulturer kan fungera som en 

konkurrensfördel för företag som är verksamma i internationella miljöer. Vidare anser vi att 

denna kunskap bäst utnyttjas av en emotionellt intelligent individ. Genom en medvetenhet om 

sina egna och andras känslor, samt en förmåga att hantera känslor och relationer skapas enligt oss 

förutsättningarna att utnyttja kunskapen på ett sätt som gör den faktiska interaktionen så lyckad 

som möjligheterna medger. Om ett företag kan utnyttja kunskapen om nationella kulturer för att 

bättre förstå skillnader mellan olika kulturer menar vi att det affärsmässiga bemötandet kommer 

att kunna hålla en högre kvalitet. Med utgångspunkt i detta anser vi att det finns en koppling 

mellan nationell kultur och emotionell intelligens på så sätt att en emotionellt intelligent person 

kan tänkas ha förutsättningar att förstå andra kulturer bättre. 

En utmärkande del av den befintliga forskningen är utförd enligt kvantitativ forskningsmetod. 

Detta gäller såväl den som behandlar emotionell intelligens (Gardner & Stough, 2002; Scott-

Halsell et al., 2008, Tang et al., 2010; Gunkel et al., 2016) som forskning inom nationell kultur 

(Kaiser, 1998; Huang & Crotts, 2019). Denna iakttagelse får vi också bekräftad av de Mooij och 

Hofstede (2010) som säger att en övervägande del av den forskning som görs med nationell 

kultur i fokus utgår ifrån statistiska analyser. Här anser vi att det finns ett gap i den befintliga 

forskningen då dessa studier ofta försöker att kvantifiera beteenden och egenskaper som vi tycker 

är bättre förstådda med en kvalitativ metod, vilken söker förståelse för individen. Majoriteten av 

dessa studier antar även ett medarbetarperspektiv där medarbetarnas uppfattning om ledarna 

undersöks. Också här kan vi urskilja ett gap, då vi menar att ledarskapsbeteenden inte enbart kan 

eller bör utgå ifrån medarbetarnas uppfattning om dem. En djupare förståelse skapas, enligt oss, 

genom att addera ett ledarskapsperspektiv där ledarnas egna uppfattningar tas i beaktning. 

Som konstaterat upptäckte vi en tydlig brist på kvalitativ forskning inom både emotionell 

intelligens och nationell kultur. Vi har noterat att samband mellan emotionell intelligens och 
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nationell kultur har sökts med utgångspunkt i GLOBEs avgränsning av nationell kultur (Miao et 

al., 2018), men vi valde att undersöka samband mellan dem med ett ledarskapsperspektiv samt att 

sätta dem i relation till Hofstedes teorier för nationell kultur. Med denna utgångspunkt fann vi 

inga tidigare studier på området. Här ser vi ett tydligt gap i den existerande forskningen, dels 

gällande ämnesmässiga begrepp men även med utgångspunkt i medarbetar- eller 

ledarskapsperspektiv och val av metod för att utföra studien. 

Inom den kvalitativa forskning som har utförts kring emotionell intelligens och nationell kultur 

ser vi en brist på modeller som pekar på samband mellan de båda begreppen. Således identifierar 

vi även ett forskningsgap där det idag råder brist på struktur och modeller som visar på relation 

mellan emotionell intelligens och nationell kultur. 

För att bidra med att fylla dessa forskningsgap ämnar vi undersöka sambandet mellan emotionell 

intelligens och nationell kultur. Genom att anta ett ledarskapsperspektiv och använda oss av 

kvalitativ forskningsdesign angrips de ämnesmässiga begreppen från ett annat håll än majoriteten 

av tidigare utförda studier, vilka har ett medarbetarperspektiv och är utförda genom kvantitativ 

metod. Vidare ämnar studien till att bidra med att fylla behovet av struktur genom att jämföra 

emotionell intelligens hos ledare med olika nationella bakgrunder, för att utifrån det framställa en 

modell som påvisar ett sambandsförhållande mellan nationell kultur och emotionell intelligens.  

 

1.3. Syfte 

Med utgångspunkt i ovan diskussion formuleras följande syfte: 

Syftet är att synliggöra samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur med hjälp av 

en egenkonstruerad teoretiskt härledd modell, detta genom att med utgångspunkt i Hofstedes 

kulturdimensionsteori jämföra emotionell intelligens hos ledare i tre olika nationella kulturer. 
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2. METOD 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av de ställningstaganden som utgör 

studiens vetenskapsteoretiska grund. Vidare görs en genomgång av metodologin 

där val av insamlingsmetoder för sekundärdata och empiriska data motiveras, 

dessutom redogörs för förberedelser och genomförande av intervjuer. 

Metodkapitlet avslutas med en övergripande metodsammanfattning. 

 

2.1. Övergripande metodval 

Studiens syfte är att synliggöra samband mellan emotionell intelligens. Valet av verb, synliggöra, 

istället för exempelvis fastställa bidrar till studiens kvalitativa karaktär. I kvalitativa studier är det 

enligt Bryman och Bell (2017) vanligt med empiriska data som har tillkommit genom friare 

intervjustrukturer än i den kvantitativa forskningen. Här har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer vilket möjliggör rik och fyllig empiri då respondenterna till stora 

delar tillåts prata fritt (Bryman & Bell, 2017). Valet av semistrukturerade intervjuer kommer vi 

att motivera i en senare del av metodkapitlet.  

 

Beslutet att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och öppet 

formulerade frågor lämnar över en del av tolkningsansvaret för de empiriska svaren på oss som 

författare. Med medvetenheten om detta med oss har vi valt att anta ett hermeneutiskt perspektiv 

på vår forskning, något som Bryman och Bell (2017) beskriver ligger inom ramen för ett 

tolkningsperspektiv. I nedan kapitel kommer vi att förklara detta närmare, samt ge vår motivering 

till varför vi har valt en abduktiv ansats samt var våra ontologiska och epistemologiska 

utgångspunkter ligger.  

 

2.1.1. Vetenskapsteoretiska ställningstaganden 

Studien tar sin ontologiska utgångspunkt i konstruktivismen, vilket innebär att den utgår ifrån att 

hur människor tolkar verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 2013; Alvesson & Sköldberg, 2017). 
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I enlighet med studiens syfte bygger studien epistemologiskt på en tolkande hermeneutisk 

tradition. Hermeneutiken grundar sig att en förståelse av enskilda delar enbart kan uppnås om 

dessa sätts i relation till helheten (Alvesson & Sköldberg, 2017). Genom detta arbetssätt är det 

möjligt att alternera mellan helhet och delar för att på så sätt skapa en fördjupad förståelse av dem 

båda. 

Den hermeneutiska processen har varit framstående vid författande av empiri och teori. Inför de 

empiriska undersökningarna lades en teoretisk grund, vilken sedan kompletterades utifrån de nya 

helhetsbilder som visade sig i samband med att empirin tog form, vilket illustrerar det pendlande 

mellan helhet och delar som Sohlberg och Sohlberg (2013) beskriver som typiskt hermeneutiskt. 

 

Fig. 1. Egen illustration över den hermeneutiska processen. Baserad på illustration från Alvesson 

och Sköldberg (2017). 

Den successiva empiriska utvecklingen, vilken kombinerats med teoriutveckling, bidrar till 

studiens abduktiva ansats. Detta då den i likhet med Alvesson och Sköldbergs (2017) beskrivning 

av abduktion dels inriktar sig på underliggande mönster, men också ämnar skapa en förståelse.  

 

2.2. Tillvägagångssätt 

Studien inleddes med att vi genomförde en litteraturgenomgång med utgångspunkt i de 

ämnesmässiga begreppen emotionell intelligens och nationell kultur. Detta för att skapa oss en 

överblick över vad begreppen har för innebörd, men också för att identifiera gap i den befintliga 

forskningen. Arbetet med sekundärdatainsamling beskrivs nedan, där berättar vi också hur vi har 

tänkt i fråga om källkritik. 
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Den empiriska datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Urvalet 

baserades på ett målstyrt bekvämlighetsurval där potentiella respondenter i vår närhet som levde 

upp till kraven på en ledarroll med erfarenhet av arbete med olika nationella kulturer kontaktades. 

Intervjuerna bokades in och i ett led att förbereda oss inför dem författades, i enlighet med vad 

Bryman och Bell (2017) rekommenderar, en intervjuguide. Intervjuguidens utformning 

presenteras närmare i egen del av metodkapitlet. 

 

Genomförandet av intervjuerna skedde via mötesapplikationen Skype. Intervjuer fortsatte att 

bokas in och hållas med nya respondenter tills dess att vi upplevde att vi, givet den resurs i form 

av tid som studien erbjöd, hade fått en tillräckligt god empirisk mättnad då vi såg att 

respondenternas svar inom respektive kultur nu var av mer likartad karaktär snarare än att nya 

perspektiv och åsikter ständigt kom fram. Ljudinspelningarna som intervjuerna resulterade i var 

sedan en viktig grund för den empiriska analysprocessen. Denna bearbetningsprocess var 

omfattande, vilket ofta är fallet med kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2017) och varje steg 

förklaras och illustreras mer ingående i den egna del som har tilldelats processen. 

 

Kvalitetskriterier och etik är aspekter som har genomsyrat hela det metodiska arbetsförfarandet, 

och också dessa representeras här med egna rubriker. De etiska övervägandena har resulterat i att 

respondenterna har erbjudits anonymitet, detta för att vi ansåg att det skulle innebära att ärligare 

och friare svar. De kvalitetskriterier vi har valt att använda i vår studie är specifika för kvalitativa 

studier och innefattar att studien ska besitta trovärdighet och äkthet. Dessa kriterier och dess 

underkriterier presenteras i slutet av metodkapitlet, vilket avslutas med en sammanfattande 

modell över de metodval som har gjorts. 

  

 

2.2.1. Insamling av sekundärdata 

Det är främst vetenskapliga artiklar som har använts som grund till insamling av teoretiska data, 

även om det också förekommer tryckta källor och rapporter. Data har sökts via 

forskningsdatabaser som Discovery och Emerald Insight och med hjälp av sökord som emotional 

intelligence, national culture, leadership, leader, Hofstede har en teoretisk grund lagts. 
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Fördjupande insamling av data har utgått ifrån bearbetning av artiklar som har samlats in genom 

ovanstående förfarande. Ett tillvägagångssätt har varit att titta på artiklar som har citerats i 

artiklar som visat sig vara intressanta för studien, ett annat att gå vidare och inhämta data från 

referensartiklar. 

Vid urval av artiklar till den teoretiska referensramen har hänsyn tagits till artiklarnas ålder. Vissa 

ämnesområden, såsom emotionell intelligens, har en övervägande del källor från 2000-talet, 

vilket kan anses ungt i jämförelse med exempelvis nationell kultur vars ursprungliga källor är 

decennier äldre med Hofstedes teorier från 1980-talet i centrum. Detta belyser skillnaden i ålder 

hos de olika begreppen och vi har med tanke på detta gjort ansträngningar för att hitta relevanta, 

yngre artiklar även inom nationell kultur för att säkerställa att den data som presenteras är 

relevant ur en tidsaspekt. På samma sätt har artiklar om emotionell intelligens, eller olika 

varianter av begreppet, eftersökts bland äldre källor för att således kunna visa på begreppets 

framkomst. Ett exempel är artikeln av Thorndike från 1920 där begreppet social intelligens 

diskuteras. Nyare artiklar (Goleman, 1995; Johnson & Indvik, 1999) bekräftar sedan kopplingen 

mellan social och emotionell intelligens.  

 

 

2.2.2. Källkritik 

Den sekundärdata som har använts i den här studien har antingen inhämtats via fysisk litteratur i 

bokhandel eller bibliotek eller inhämtats elektroniskt från internet. Bryman och Bell (2017) 

uppmanar till källkritik vid inhämtande av information från internet, då vem som helst idag kan 

publicera information där. 

För att kvalitetssäkra de källor som har använts har sökningar gjorts enligt väletablerade 

forskningsdatabaser, vilket beskrivs ovan. Inloggning på dessa sökmotorer har gått via Högskolan 

i Gävles databas för att ytterligare försäkra sig om det är originalsökmotorn som har använts. 

Förutom att artiklarna har granskats utifrån ett åldersperspektiv valde vi att enbart söka efter 

artiklar som uppfyllde kravet för peer reviewed, vilket innebär att publikationen har lästs och 

granskats av ämnesexperter innan de har publicerats (Moberg, 2015). 

Vi har även valt att ha med artiklar som inte enbart har en positiv inställning till de ämnesmässiga 

begreppen i sin granskning, exempelvis Waterhouses (2006) kritiska framställning av emotionell 
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intelligens. Detta för att få en mer nyanserad bild och inte helt okritiskt acceptera emotionell 

intelligens som begrepp och egenskap.  

 

2.2.3. Insamling av empiriska data 

Studien är utförd enligt en kvalitativ metod, något som Bryman och Bell (2017) säger går i linje 

med en tolkningsinriktad teoretisk ståndpunkt. 

Bryman och Bell (2017) gör skillnad på vad de kallar strukturerade och kvalitativa intervjuer där 

den förstnämnda ligger inom ramarna för kvantitativ forskning och således inte är ett aktuellt 

intervjuformat för denna studie. Inom kategorin för kvalitativa intervjuer tar Bryman och Bell 

(2017) upp semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Den metod som har använts för att operationalisera studiens syfte är semistrukturerade intervjuer. 

Valet av semistrukturerade intervjuer grundar sig i en önskan av flexibilitet och en möjlighet för 

respondenten att tala så fritt som möjligt, samtidigt som en viss struktur bidrar till att göra en 

jämförelse. Respondentens möjlighet att tala fritt har bidragit till att besvara många av de 

frågeställningar som ämnats belysa. De frågor som saknat svar har det därefter ställts direkta 

frågor om, för att inkludera eller klargöra respondentens åsikter. Detta upplägg passar studien väl, 

då syftet ämnar till att jämföra emotionell intelligens inom tre olika nationella kulturer.  

Vid helt ostrukturerade intervjuer hade flexibiliteten blivit högre och således också variationen i 

respondenternas svar och vilken inriktning intervjun tar. Dock hade den komparabiliteten 

försvunnit, vilket gör att semistrukturerade intervjuer är ett mer passande val sett till studiens 

syfte. 

 

 

2.2.4. Urval 

Studien har en komparativ karaktär där syftet är att med utgångspunkt i Hofstedes 

kulturdimensionsteorier om nationell kultur, synliggöra samband mellan emotionell intelligens 

och nationell kultur. För att göra detta valdes tre nationella kulturer ut. Valet av tre kulturer 

grundade sig i en önskan om en bredare jämförelsegrund än vad två kulturer skulle ge. Samtidigt 

fanns en given tidsram att förhålla sig till, och med utgångspunkt i denna konstaterades att fyra 
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eller fler kulturer sannolikt skulle resultera i ett för smalt empiriskt material sett till antalet 

respondenter inom varje kultur. 

 

Inledningsvis gjordes en inventering över vilka kulturer som skulle vara möjliga att använda 

utifrån antalet önskvärda potentiella respondenter. Således kan det sägas att ett 

bekvämlighetsurval till viss del låg bakom vilka kulturer som i slutändan valdes ut. En av de 

andra tongivande faktorerna bakom urvalet grundar sig i Hofstedes kulturdimensionsteori. Denna 

beskrivs närmare i det teoretiska ramverket. Figur 3 som återfinns på sida 33 och sida 82 

illustrerar placeringen av de tre valda kulturerna inom respektive dimension. 

 

Jämförelseaspekten var viktig vid valet av kulturer, och efter att ha granskat hur Frankrike, Kina 

och Sverige förhöll sig till varandra föll valet slutligen på dem. Som går att utläsa av att granska 

figur 3 återfinns flera intressanta aspekter ur ett jämförelseperspektiv. I fyra av de sex 

dimensionerna (maktdistans, individualism, långsiktighet och osäkerhetsundvikande) sticker en 

kultur ut i förhållande till de två andra som ligger förhållandevis nära varandra. Det är olika 

kulturer som sticker ut från de andra; Sverige sticker ut i maktdistans, Kina i långsiktighet och 

Frankrike i osäkerhetsundvikande. Med utgångspunkt i det ansåg vi att det borde finnas goda 

grunder för en jämförelse mellan teori och empiri. I två av dimensionerna (maskulinitet och 

tillfredsställelse) återfanns en kultur i hög kontext, en i låg och en mittemellan, vilket vi också 

enbart såg som positivt med hänsyn till detta. 

Respondenterna har således valts ut med bakgrund av den nationella kultur de tillhör, men också 

utefter det forskningsgap som identifierades i inledningskapitlet. Efter att inledningsvis ha 

bearbetat sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar framträdde ett mönster där den befintliga 

forskningen främst hade utförts med kvantitativ studie och antagit ett medarbetarperspektiv. 

Detta medförde att studien kom att utföras med kvalitativ metod samt anta ett perspektiv från 

ledarnas sida. 

Utifrån studiens ledarskapsperspektiv användes ett målstyrt urval av respondenter. Med målstyrt 

urval beskriver Bryman och Bell (2017) att respondenterna väljs utifrån sin relevans. I denna 

studie tillfrågades respondenter utifrån kriterierna nationell kultur och yrkeserfarenhet som 

ledare. De kriterier som togs fram var att respondenten skulle ha eller ha haft en chefsposition 

med personalansvar, respondenten skulle ha eller ha haft professionell erfarenhet av att arbeta 
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med människor ifrån andra nationella kulturer samt att respondenten skulle vara antingen från 

Frankrike, Kina och Sverige.  

När den nationella kulturen och yrkesprofessionen var fastslagen skedde ett bekvämlighetsurval 

där vi letade efter potentiella respondenter bland ledare i vår omgivning. Denna typ av urval, att 

forskaren vänder sig till respondenter som befinner sig i dennes närhet, har en positiv effekt av att 

det är enklare för forskaren att få möjlighet till en intervju med respondenten än om forskaren 

helt hade saknat koppling till den tilltänkta respondenten (Bryman & Bell, 2017). Detta visade sig 

stämma då samtliga respondenter som tillfrågades valde att tacka ja till en intervju. Samtidigt 

identifierar Bryman och Bell (2017) fallgropar med bekvämlighetsurval och säger att forskaren 

bör vara noggrann så att det totala urvalet fortfarande blir representativt för det forskaren ämnar 

undersöka, det finns också en risk att resultatet inte blir generaliserbart. Studiens syfte är att 

synliggöra samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur och således har inte 

generaliserbarheten varit det primära målet med studien, även om vi är medvetna om denna risk 

vid bekvämlighetsurval. 

Medvetna om riskerna med ett bekvämlighetsurval valde vi att enbart tillfråga respondenter som 

hade likartade bakgrunder, detta för att säkerställa att respondenternas svar skulle vara möjliga att 

jämföra på ett likartat sätt och att urvalsgruppen skulle kunna anses vara representativ. 

Respondenterna som tillfrågades, och tackade ja, arbetade samtliga i stora organisationer, har 

arbetat eller arbetar med personalansvar i ledande positioner och har eller har haft ett 

professionellt utbyte med individer från andra kulturer i sin yrkesroll. Respondenterna var 

fördelade på tre nationella kulturer. Den yngsta respondenten var 28 år och den äldsta 60 år. Tre 

respondenter var kvinnor och tretton män. 

En jämnare fördelning till ålder och kön hade varit önskvärt, men detta prioriterades bort till 

förmån för ett fylligare empiriskt underlag i form av ett större antal intervjuer. 

 

2.2.5. Intervjuguide 

I enlighet med Bryman och Bells (2017) riktlinjer för semistrukturerade intervjuer har en 

intervjuguide upprättats. Då studien ämnar jämföra emotionell intelligens hos olika nationella 

kulturer har frågor författats och kategoriserats utefter de delar av emotionell intelligens som har 

identifierats under litteraturgenomgången.  
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För att minska eventuella spänningar inleddes intervjuguiden med frågor som rör respondenten, 

arbetsplatsen och yrkesrollen, för att sedan gå vidare in i de på förhand utvalda kategorierna. 

Samtliga intervjuer skedde med respondenter i en ledande position, vilket har bidragit till att en 

och samma intervjuguide har legat till grund för samtliga intervjuer. Den ursprungliga 

intervjuguiden författades på svenska, därefter har en översättning till engelska skrivits då de 

flesta av intervjuerna, elva av sexton, skedde på engelska. Översättningen gjordes för att vi skulle 

vara bättre förbereda inför intervjuerna så att vi exempelvis inte skulle störas av 

översättningsproblem med respondenten närvarande.   

I takt med att intervjuer genomfördes identifierades gemensamma teman som respondenterna 

återkom till, exempelvis talade de franska respondenterna mycket om vikten av fysiska möten 

med sina medarbetare. Detta gjorde att intervjuguiden kompletterades med frågor kring detta vid 

senare intervjuer. 

 

 

2.2.6. Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer har genomförts via dator med hjälp av mötesapplikationen Skype. 

Anledningen till detta var framförallt den geografiska differensen då respondenterna var 

utspridda på olika orter i Frankrike, Kina och Sverige. Valet av att hålla intervjuerna på detta sätt 

resulterade i fördelar då en lugn plats för intervjun kunde väljas där störande element kunde 

undvikas. Samtliga respondenter var också vana användare av Skype i sin yrkesroll, vilket 

medförde att de var bekväma och bekanta med förfarandet när intervjun tog sin början. 

Fördelarna med distansintervjuer visade sig framförallt vara tekniska och tidsmässiga. 

Intervjuerna kunde spelas in med en god ljudkvalitet vilket underlättade den empiriska 

bearbetningen. Det var också tidsmässigt effektivt, särskilt i fallen med de kinesiska 

respondenterna då det enbart fanns ett kort tidsspann per dygn då intervjuer var möjligt med 

hänsyn till tidsskillnad. Valet av att hålla intervjuer med hjälp av dator möjliggjorde också att en 

stor mängd anteckningar kunde tas under intervjun, vilket också visade sig vara positivt vid 

bearbetningen av empirin. 

Vi båda har kunnat föra anteckningar under intervjuns gång. Anteckningarna har skett i 

programmet Google Docs vilket tillåter att flera personer är inne och arbetar i samma dokument 
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samtidigt. Detta medförde att båda kunde se vad den andra skrev i realtid, vilket minskade risken 

för att viktiga aspekter från intervjun missats. Vi kunde också göra tidsanteckningar till särskilt 

intressanta anekdoter, vilket underlättade den efterkommande bearbetningen. 

Det var också möjligt för oss att föra en chatliknande kommunikation med varandra under 

intervjuns gång, exempelvis be om förtydliganden, nya perspektiv eller förslag på kommande 

frågeföljd, vilket eliminerade störningsmoment under intervjun och resulterade i ett bättre flyt i 

samtalen. Vid intervjuerna antogs olika ansvarsområden. Den ena var huvudledare för intervjun 

och den andra fokuserade framförallt på att ta anteckningar under samtalets gång, även om också 

denne person ställde följdfrågor. 

Bryman och Bell (2017) nämner risker med att hålla distansbaserade intervjuer och tar 

exempelvis upp att det är enklare för respondenten att avsluta intervjun än om den sitter i samma 

fysiska rum som den som intervjuar. För att minska denna risk fick varje respondent själv lämna 

förslag på passande tider, inför bokning av tid informerades respondenten också om att intervjun 

förväntades pågå ungefär en timme och att det var bra om den tiden avsattes.  

Vi har också varit noggranna med att identifiera språkliga nyanser och toner hos respondenterna 

för att väga upp att det inte har varit möjligt att läsa av kroppsspråket under intervjun. Detta har 

noterats och använts vid tolkningen av empirin. Då elva av de sexton intervjuerna skedde på 

engelska har extra stor vikt vid olika nyanser och toner lagts, då vissa språkliga uttryck eller 

formuleringar kan tänkas gå förlorade om respondenten inte talar sitt modersmål. 

Som tidigare har nämnts i detta kapitel författades en intervjuguide vilken var tänkt att fungera 

som stöd för oss under intervjuerna. Då studien är av semistrukturerad karaktär har ingen intervju 

varit identisk med en annan sett till ordningsföljd av frågor eller följdfrågor. Flexibiliteten som 

följer med valet av intervjutyp har gjort det möjligt att följa respondentens svar och växla mellan 

ämneskategorier för att få en så avslappnad och samtalslik intervjusituation som möjligt. 

 

2.2.7. Empirisk mättnad 

Inledningsvis fanns en förhoppning om att få tre till fyra respondenter för varje nationell kultur, 

vilket i så fall hade resulterat i en samlad respondentgrupp om cirka tio personer. Det stod tidigt 

klart att det fanns flera franska respondenter som var villiga att delta i studien, och efter att ha 
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intervjuat fyra av dem fattades beslutet att om möjligt utöka antalet respondenter för varje kultur. 

Vi ansåg att tre respondenter skulle vara för lite, och att fyra respondenter antagligen skulle vara i 

underkant, för att ett, enligt oss, tillräckligt fylligt empiriskt material skulle vara möjligt att 

insamla. 

Med det i beaktande kontaktades fler respondenter inom varje kultur. När sex franska, fem 

kinesiska och fem svenska respondenter hade intervjuats ansåg vi att det empiriska underlaget var 

tillräckligt sett till såväl tidsaspekten som till den empiriska mättnaden. Bryman och Bell (2017) 

beskriver avgränsning i urvalets storlek som svårt; det bör vara omfattande nog för att en 

tillräcklig datamängd och empirisk mättnad ska uppnås, men samtidigt ska det vara möjligt att 

analysera. 

Bryman och Bell (2017) säger att ju fler grupper som jämförs, desto fler intervjuer behöver göras. 

Hade studien fokuserat på en jämförelse med två nationella kulturer hade det sammanlagda 

antalet intervjuer sannolikt inte behövt vara lika många. När antalet jämförande grupper 

bestämdes till tre valde vi att anpassa antalet respondenter efter ett större antal grupper och öka 

det totala antalet respondenter för att möjliggöra att empirisk mättnad skulle kunna uppnås.  

Då de sista intervjuerna hölls för respektive nationell kultur upplevde vi att respondenterna gav 

likartade svar i förhållande till de tidigare intervjuerna. Vi ansåg då att tillräcklig empirisk 

mättnad hade uppnåtts, detta också givet studiens begränsade tidsperiod. Vi vill inte påstå att det 

är möjligt att generalisera en hel kultur baserat på fem eller sex respondenters svar, men menar 

samtidigt att studien besitter en empirisk mättnad då allt färre nya aspekter framkom ju fler 

intervjuer som hölls, samt att svaren generellt stämde väl överens med vad de tidigare 

respondenterna inom kulturen hade svarat. 

Vi menar således att studien har kunnat påvisa generella drag som representerar vardera kultur 

utifrån de medverkande respondenterna. 

 

2.2.8. Empirisk analysprocess 

Efter varje avslutad intervju har ljudinspelningen sparats ned och laddats upp så att vi båda har 

kunnat ta del av dem. Anteckningar som förts under intervjun lästes igenom och kompletterades 
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med tankar och idéer om intervjun i helhet, innan också dessa har sparats ned och laddas upp på 

samma ställe. 

Bearbetning av det empiriska materialet har skett i flera steg. Sättet intervjuerna genomfördes på, 

vilket beskrivs närmare under genomförande av intervjuer, medförde att stora delar av 

intervjuerna redan i direkt anslutning till intervjun var noggrant dokumenterade i skrift. Därefter 

har intervjuerna lyssnats igenom igen och anteckningsdokumentet kompletterats eller korrigerats 

med detaljer som eventuellt har missats eller missförstått. En övervägande del av intervjuerna har 

som vi tidigare beskrivit skett på engelska och respondenterna har behärskat språket i varierande 

utsträckning. Ibland har missförstånd uppstått på grund av ordval eller grammatiskt inkorrekta 

formuleringar. Detta är ett exempel där korrigeringar från de ursprungliga anteckningarna har 

blivit nödvändiga. 

När ljudmaterialet har bearbetats till skriftligt format har en första sammanställning av det 

empiriska materialet gjorts. Respondenterna har delats in utifrån den nationella kultur de 

representerar och ett sammanställningsdokument för respektive kultur har författats. Den metod 

som har använts vid sammanställningen är tematisk analys, vilket är en vanlig metod inom 

kvalitativ forskning (Attride-Stirling, 2001; Bryman & Bell, 2017). 

Metoden fokuserar på identifikation av teman och mönster (Aronson, 1995) och består av en 

bearbetning i flera steg (Aronson, 1995; Attride-Stirling, 2001). Sammanställningen av svaren för 

varje kultur har följt samma tillvägagångssätt. Den inledande kodningen har utgått ifrån de teman 

som intervjuguiden grundar sig på. Den är i sin tur baserad på den teoretiska referensramen och 

den egenkonstruerade modellen, figur 4, som presenteras på sidan 35. Denna modell har också 

legat till grund för hur vi har sökt sambandstendenser. Då det är de ämnesmässiga begrepp som 

återfinns i syftet samt i en betydande del av den teoretiska referensramen som utgör grunden till 

kodningen, är tematisk analys en passande analysmetod (Attride-Stirling, 2001). 

Varje nations sammanställning har utgått ifrån de underliggande delar som utgör emotionell 

intelligens. Inledningsvis har samtliga svar från dokumentanteckningarna sammanställts under 

respektive fråga som den har besvarat, vilket har gett en första överskådlig blick över hur varje 

kultur har svarat. Datamängden från varje intervju resulterade i mellan 10 och 20 sidor 

anteckningar, vilket totalt omfattade ett underlag på över 200 sidor. Bearbetningen av empirin 

ledde till att sammanställningarna för varje nationell kultur omfattade totalt 93 sidor.  
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Då intervjuerna har haft en semistrukturerad karaktär krävdes ytterligare bearbetning för att få 

fram ett empiriskt underlag. Frågorna har inte skett i samma ordning med varje respondent, och i 

vissa fall har en respondent berört flera frågor eller delar med ett svar. Detta medförde ytterligare 

bearbetning och att vissa svar behövde flyttas runt i sammanställningsdokumentet, då det ansågs 

mer relevant att koppla respondenternas svar till faktisk tillhörighet inom emotionell intelligens 

än till den specifika fråga som ställts under intervjun. 

När bearbetningen med dessa sammanställningsdokument var slutförd påbörjades en översiktlig 

kodning i Excel, också här sorterade utefter nationell kultur. De bearbetade svaren sorterades in i 

underkategorier och ett tydligt schema utifrån tidigare nämnda modell (figur 4, s 35) vilket 

underlättade sökandet efter gemensamma ämnen i svaren. Empirin har sedan författats kultur för 

kultur för att vi ska kunna vara fokuserade på ett empiriskt resultat i taget och inte blanda intryck 

från de övriga kulturerna. 

Denna stegvisa fördjupning av analys med en inledande textuppdelning, följt av bearbetning och 

att relatera text till de mönster som har identifierats och avslutningsvis en bearbetning av detta 

genom att kombinera och katalogisera relaterade mönster i underteman är ett förfarande som är 

typiskt för tematisk analys (Aronson, 1995; Attride-Stirling, 2001). 

Det empiriska resultatet följer det upplägg som förekommer i studiens teoretiska referensram, 

vilken också ligger till grund för utformandet av intervjuguiden. Empirin har sammanställts 

kultur för kultur och med utgångspunkt i emotionell intelligens och dess underliggande delar. 

Detta dels då det ger en god översikt över det empiriska materialet och följer den struktur som 

bygger upp den teoretiska referensramen, men också för att det möjliggör en överskådlig 

jämförelse i analysen. 

Modellen som presenteras i teorisyntesen (figur 4, s. 35) har som vi har nämnt legat till grund 

också för vår empiriska analysprocess och hjälpt oss att tydliggöra sambandet mellan de fyra 

delarna av emotionell intelligens, teman som har analyserats och de underliggande 

arbetsområdena hos ledaren. Arbetsområdena återkommer i intervjuguiden eftersom målet med 

intervjuerna var att få insikt i ledarens agerande inom dessa, för att därigenom identifiera 

skillnader i emotionell intelligens. Vidare ligger denna insikt till grund för analysen av de 

överordnade teman med koppling till emotionell intelligens. 
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Som tidigare nämnt genomfördes flertalet intervjuer på engelska. För att inte missa språkliga 

nyanser och för att få beskrivningar och uttalanden korrekta har en översättning inte gjorts förrän 

empirin faktiskt har författats i skrift. Detta för att inte riskera misstolkningar i ett tidigt skede av 

bearbetningen. Respondenternas citat översattes sedan till svenska i empirin. Detta val 

övervägdes noga då det fanns en medvetenhet om att nyanser kunde gå förlorade, men 

översättningen grundade sig på att läsupplevelsen skulle bli förhöjd om språket var det samma 

rakt igenom. Att översättningen var det sista som gjordes minimerade risken att förlora värdefull 

information i uttalanden, då det empiriska materialet redan hade bearbetats noggrant och vi 

således hade en tydlig uppfattning om vad respondenten menade med sitt uttalande. Vid 

översättning ändrades ordföljden på det ursprungliga uttalandet för att vara korrekt med hänsyn 

till den svenska grammatiken. 

Analysen delades upp i två delar där den första utgör en jämförelse mellan de tre nationella 

kulturerna inom varje del av emotionell intelligens. Den andra delen har utgått ifrån den 

teoretiska referensramens andra del, det vill säga nationell kultur och inleds med en figur som 

visar var i varje kulturdimension respektive nationell kultur befinner sig. Analysen har sedan 

fokuserat på att koppla samman det empiriska resultatet med den tidigare presenterade teorin för 

att se hur det empiriska material som har framkommit under intervjuerna förhåller sig till 

kulturernas kontext inom Hofstedes kulturdimensioner. Slutsatserna från analysen har resulterat i 

propositioner som indikerar sambandstendenser mellan de olika dimensionerna av nationell 

kultur och de olika delarna av emotionell intelligens. I slutet av analysen finns också en 

egenutformad modell presenterad, vilken illustrerar dessa sambandstendenser. 

 

 

2.2.9. Etiska överväganden 

Studiens respondenter har valts ut delvis till följd av deras professionella erfarenhet av ledande 

positioner. Alvesson och Deetz (2000) uppmärksammar att chefer i många fall är rädda att tala 

fritt då de kan upplevas som opålitliga i de fall uttalanden kan knytas till dem. Ett steg i att 

eliminera den risken har varit att erbjuda samtliga respondenter anonymitet.  

Av samma anledning är inte heller respondenternas arbetsgivare namngivna. Då varje respondent 

i empirin benämns med en etikett som representerar dennes arbetstitel, beslutades att inte namnge 

arbetsplatsen för att stärka anonymiteten ytterligare. Vissa respondenter var väldigt måna om det 
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medan det för andra respondenter inte spelade någon roll. Under intervjuernas genomförande 

hände det att respondenter stannade upp och ställde frågan huruvida uttalanden eller åsikter skulle 

vara möjliga att härleda tillbaka till en person, och resultatet efter att fullkomlig anonymitet 

lämnats var att respondenten sedan talade mycket om ämnet. Detta bekräftade tilltron till att 

anonymitet bidrog till ett rikare empiriskt material.  

Vid sammanställning av empiri var valet att antingen enbart anonymisera de personer som bett 

om det eller tackat ja till erbjudandet, eller att anonymisera samtliga. Valet föll på det senare med 

anledning av att tron på att en total anonymitet för alla respondenter ytterligare skulle minska 

möjligheten att spåra ett uttalande tillbaka till en särskild person. Istället för sitt namn tilldelades 

varje respondent en etikett vilket representerade respondentens yrkesmässiga titel. I vissa fall 

fanns inom varje nationell kultur flera personer med samma titel, de har då tilldelats antingen ett 

kompletterande nummer eller en förkortning som härleder till den bransch respondenten hörde 

till, exempelvis förekommer IT-direktör 1 och 2 samt Biträdande president IT eller GT (global 

tillverkning). 

Utöver erbjuden anonymitet efterfrågades respondentens tillstånd till inspelning för eget bruk, 

vilket godkändes av samtliga. Respondenterna informerades även om att det som sades under 

intervjun var konfidentiellt och att ljudinspelningar enbart skulle nyttjas av oss. Samtliga 

respondenter lämnade sitt medgivande till att vi fick både spela in intervjun och att vi fick 

använda deras svar till studien. 

Empirikapitlet inleds med en förteckning över samtliga respondenter där deras nationalitet, 

etikett, befattning och bransch summeras. Där står också datum för intervjuns genomförande. 

Anledningen till att respondenterna presenteras där istället för i metodkapitlet grundar sig i en 

övertygelse om förbättrad läsbarhet genom att läsaren får en överskådlig sammanfattning över 

respondenterna i anslutning till empirikapitlet.  

 

 

2.2.10. Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning skiljer sig från de som återfinns i den kvantitativa 

forskningen. Bryman och Bell (2017) beskriver en enighet i hur kvalitetskontroll görs inom 

kvantitativ forskning, men skriver att samma konsensus inte råder för kvalitativ forskning. 
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Studien har utgått ifrån tre kvalitetskriterier som förekommer inom kvalitativ forskning, nämligen 

trovärdighet, äkthet och generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2017). Valet att utgå ifrån dessa 

alternativa kvalitetskriterier, istället för reliabilitet och validitet som härrör från kvantitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2017), grundar sig i en önskan om att studien kvalitetsgranskas ur 

perspektivet att det finns fler än en möjlig sanning, istället för en total sanning vilket ofta är fallet 

vid kvantitativ forskning. 
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Trovärdighet 

Det första kriteriet, trovärdighet, består av fyra underkategorier. Nedan förklaras vad 

underkategorierna innebär, samt hur vi har arbetat för att uppfylla kriteriet trovärdighet. 

 

Tillförlitlighet 

Ett tillförlitligt resultat innebär enligt Bryman och Bell (2017) ett säkerställande att resultatet är 

tolkat på ett korrekt vis. I studien har tillförlitlighet uppnåtts genom att respondenterna har fått ta 

del av det bearbetade empiriska materialet och därefter fått möjlighet att återkoppla samt bekräfta 

till oss att vi har uppfattat deras svar och verklighet på ett sätt som överensstämmer med deras 

uppfattningar. 

  

Överförbarhet  

Det andra kriteriet behandlar möjligheten att överföra studiens resultat till andra kontexter än den 

studerade, eller om det är möjligt att generalisera resultatet i samma kontext men vid en annan 

tidpunkt (Bryman & Bell, 2017). Kvantitativa studier är generellt enklare att generalisera än 

kvalitativa studier, då forskarens tolkningar har påverkan på resultatet i den senare (Bryman & 

Bell, 2017). Att göra studien replikbar i kvantitativ mening har inte varit ett primärt mål. För att 

uppfylla kravet på överförbarhet har vi istället lagt fokus på att lämna noggranna och utförliga 

beskrivningar av forskningsprocessen där ställningstaganden till olika metodval har motiverats. 

  

Pålitlighet  

I denna studie är pålitlighetskriteriet nära kopplat till överförbarheten. Bryman och Bell (2017) 

säger att pålitlighet uppnås genom att tillgängliggöra en fullständig redogörelse över de faser som 

ingår i forskningsprocessen. 

Förfarandet för att uppfylla kriteriet av pålitlighet kan med andra ord sägas ha uppnåtts genom 

samma handlingar som kriteriet för överförbarhet, då vi genom vårt metodkapitel och bilagor har 

lämnat en noggrant författad redogörelse över hur forskningsprocessen har gått till. 
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Konfirmerbarhet 

En studies konfirmerbarhet behandlar forskarens objektivitet och om studien har påverkats av 

forskarens personliga värderingar (Bryman & Bell, 2017). Då studiens urval har grundat sig i ett 

bekvämlighetsurval har det funnits en medvetenhet kring att våra personliga relationer med 

respondenterna kan ha påverkat tolkningarna. Att studien har författats av två personer istället för 

en är positivt i den bemärkelsen. Ingen av respondenterna är på förhand känd för oss båda, vilket 

har resulterat i att det i varje fall har förekommit en författare utan förutfattade meningar. Vi är 

också medvetna om att personliga värderingar kan påverka och har tagit detta i beaktning under 

studiens gång. 

  

Äkthet 

Vid sidan av trovärdighet utgör äkthet ett andra kvalitetskriterium för kvalitativ forskning. Detta 

kriteriet har en mer forskningspolitisk karaktär än trovärdigheten (Bryman & Bell, 2017). Nedan 

förklaras vad underkategorierna innebär, samt hur vi har arbetat för att uppfylla kriteriet äkthet. 

  

Rättvis bild 

För att ta reda på om studien lämnar en rättvisande bild kan frågan ställas om den ger en 

tillräckligt rättvis bild över de uppfattningar och åsikter som förekommer hos de respondenter 

som har ingått i studien (Bryman & Bell, 2017). 

Ett sätt att uppnå en rättvis bild är att transkribera intervjuerna. Vi har i detta fall valt att välja en 

alternativ metod för att uppfylla detta kriterium. Valet av att inte transkribera är väl övervägt och 

landar i tidsbrist. 

Studien grundar sig på ett, givet tidsramen, omfattande empiriskt material bestående av 16 

intervjuer. Intervjudesignen med semistrukturerande intervjuer innebar i sig att genomförandet av 

intervjuer var tidskrävande då varje intervju har varit minst en timme lång. Fem av 

respondenterna var bosatta i Kina, vilket dessutom var en försvårande aspekt vid bokning av 

intervjuerna då hänsyn var tvungen att tas till tidsskillnad. 
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Vi har prioriterat ett fylligt empiriskt material framför transkribering. Det slutliga valet på detta 

grundade sig i att vi, efter att ha haft ett antal inledande intervjuer, ansåg att det behövdes fler 

respondenter från varje nationell kultur för att nå vad vi ansåg vara en tillräcklig empirisk 

mättnad. Då studien har utförts under en begränsad period valde vi att fokusera på att göra så 

transkriberingslika anteckningar som möjligt under och i direkt anslutning till intervjun för att 

istället få möjlighet till fler intervjuer och en fylligare empiri. Dessa anteckningar delades sedan 

med respondenterna för att kvalitetssäkra att de var i linje med vad respondenterna önskade 

förmedla. De gavs då också tillfälle att komplettera med ytterligare kommentarer och 

förtydliganden. 

Genom en omfattande bearbetningsprocess av det empiriska materialet, där inspelade 

ljudinspelningar från intervjuerna har gåtts igenom igen, anser vi dock att det empiriska resultatet 

avspeglar en rättvis bild över respondenternas åsikter och uppfattningar. 

  

Ontologisk- och pedagogisk autenticitet 

Ontologisk och pedagogisk autenticitet är två delkriterier för äkthet. Bryman och Bell (2017) 

skriver att ontologisk autenticitet uppnås genom att respondenterna får en bättre förståelse för den 

sociala situationen och miljön de befinner sig i, medan den pedagogiska autenticiteten behandlar 

om studien har bidragit till att ge respondenterna en förbättrad bild över hur andra upplever den 

sociala miljön. 

Frågeställningarna som togs upp i intervjuerna grundar sig på en intervjuguide, vilken har 

arbetats fram inför intervjuerna. Frågornas utformning var övergripande av öppen karaktär, detta 

för att vi önskade att svaren skulle innehålla reflektioner och funderingar från respondenternas 

håll. Flera gånger under intervjuerna ombads även respondenterna att fundera kring tillfällen då 

de själva hade varit med om en specifik typ av situation och berätta om den. Till följd av en 

omfattande reflektion kring den egna sociala miljön anser vi kriteriet på ontologisk autenticitet 

vara uppfyllt. 

Den pedagogiska autenticiteten, att bidra till en förståelse för andra, är uppfyllt genom karaktären 

på frågorna. Studien har till stora delar fokus just på andra kulturer och individer som befinner sig 

i andra kulturer än respondentens, och genom att samtala och reflektera kring dessa 

frågeställningar anser vi också förståelse för andra uppfyllt. 
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Katalytisk- och taktisk autenticitet 

De avslutande två delarna av äkthetskriteriet innebär dels katalytisk autenticitet, om 

undersökningar har gjort att respondenterna kan förändra sin situation, och taktisk autenticitet, 

vilket innebär att studien ska ha bidragit till att respondenterna har fått bättre möjligheter att vidta 

eventuella åtgärder (Bryman & Bell, 2017). 

Med anledning av intervjuernas format har respondenterna fått möjlighet kring reflektion om hur 

de själva agerar, hur andra agerar och hur det är möjligt att agera i olika situationer. Flera av 

frågorna har karaktäriserats av möten med andra nationella kulturer och här har även vi delat med 

oss av lyckade och mindre lyckade möten för att belysa svårigheter och möjligheter som kan 

uppstå. I vissa fall har vi också delat med sig av anekdoter från andra respondenter i syfte att öka 

förståelsen eller reflektionen kring ett ämne eller fråga. 

Frågornas utformning har också varit bidragande till att respondenternas eventuella förändring av 

situation. De har uppmuntrats att reflektera kring kulturella kollisioner och hur de skulle kunna 

hantera dem annorlunda, men också berikats av andra exempel på anpassnings- och 

förändringsarbete. Detta sammantaget gör att vi även anser kriterierna för katalytisk och taktisk 

autenticitet uppfyllda.  

 

2.3. Metodsammanfattning 

Figur 2 på nästföljande sida illustrerar en sammanfattning över de metodval som har gjorts. De 

vetenskapsteoretiska ställningstagandena presenteras, liksom vilken typ av källor som har utgjort 

studiens sekundärdata. Empiriinsamling beskriver val av metod, vilken typ av intervjuer som har 

genomförts samt hur urvalet har gått till.  

 

Vidare följer en presentation över val av empirisk analysmodell samt vilka etiska överväganden 

som har gjorts. Slutligen lämnas en kortfattad beskrivning till hur studien har levt upp till 

kvalitetskriterierna trovärdighet och äkthet.  
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Vetenskapsteoretiska 
ställningstaganden 

Konstruktivistisk ontologi 
Tolkande epistemologi 
Hermeneutisk med abduktiv ansats 

Insamling av sekundärdata Vetenskapliga artiklar 
Tryckta källor 
Elektroniska källor 

Insamling av empiri 
 
 
 

 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerade intervjuer 
Bekvämlighetsurval, målstyrt urval 

Empirisk analysmodell Tematisk analys 

Etiska överväganden Anonymitet 
Konfidentiella ljudinspelningar vilka enbart nyttjas av oss 

Kvalitetskriterier 
 
Trovärdighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äkthet 

 
 
Tillförlitlighet 
Respondenter har tagit del av samt bekräftat det empiriska 
innehållet. 
 
Överförbarhet 
Noggranna och utförliga beskrivningar av ställningstaganden och 
metodval har motiverats.  
 
Pålitlighet 
Noggrant författad redogörelse över hur forskningsprocessen har 
gått till. 
 
Konfirmerbarhet 
Medvetenhet kring påverkan av personliga värderingar har tagits i 
beaktning. 
 
 
Rättvis bild 
Omfattande empiriskt underlag som har bearbetats för att sedan 
bekräftas av respondenterna. 
 
Ontologisk- och pedagogisk autenticitet 
Utformning av intervjuguide och genomförande av intervjuer har 
möjliggjort reflektion kring respondenternas egna samt andras 
sociala miljöer och situationer. 
 
Katalytisk och taktisk autenticitet 
Utformning av intervjuguide och genomförande av intervjuer har 
gett respondenterna en ökad förståelse för hur de kan förändra sin 
situation samt hur de kan göra detta. 
 

 

Fig. 2. Egen illustration över metodsammanfattning.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen inleds med en presentation av emotionell intelligens 

och dess underliggande delar. Därefter följer en introduktion till nationell kultur 

och Hofstedes kulturdimensioner. Då studien utgår ifrån tre nationella kulturer 

presenteras sedan en jämförelse mellan dessa utifrån tidigare nämnda 

kulturdimensioner. Kapitlet avslutas med en teoretisk syntes som kopplar samman 

de båda ämnesmässiga begreppen. 

 

3.1 Emotionell intelligens 

Intelligens är ett ämne som har diskuterats under lång tid. Redan på 1700-talet gjorde psykologer 

uppdelningar i intelligenser i medvetande, påverkan och motivation (Mayer & Salovey, 1997). 

Under det tidiga 1900-talet utvecklade Thorndike (1920) resonemanget vidare då han närmare 

identifierade vad han kallar för abstrakt, mekanisk och social intelligens. Det är i den sistnämnda 

som den emotionella intelligensens rötter går att finna (Goleman, 1995; Johnson & Indvik, 1999; 

Salovey & Mayer, 1990). 

Som begrepp är emotionell intelligens relativt ungt och beskrevs i dessa termer första gången i 

början av 1990-talet. De första som definierade det som ett eget begrepp var Salovey och Mayer. 

Deras beskrivning av en emotionellt intelligent individ var en person med: 

”förmåga att förstå sina egna och andras känslor och sinnesstämningar samt förmågan att skilja 

dem åt och kunna använda informationen i sitt agerande och tänkande” (Salovey & Mayer, 

1990, s. 189) 

Mayer och Salovey (1997) kom sedan att utveckla denna definition till att innefatta också 

förmågan att styra känslor på ett sådant sätt att intellektuell och emotionell tillväxt främjas. 

De grunder för emotionell intelligens som definierades av Mayer och Salovey får gehör även hos 

andra forskare. Cacioppe (1997) skriver att emotionell intelligens är en individs förmåga att vara 

medveten om, hantera och använda sina känslor på ett lämpligt sätt i kontakt med människor i 
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olika situationer. Också Goleman (1995) håller med om Mayer och Saloveys grunder gällande 

emotionell intelligens, men adderar självmotivation som ytterligare en aspekt. Det förekommer 

också bredare definitioner av begreppet. Johnson och Indvik (1999) beskriver emotionell 

intelligens som en uppsjö färdigheter, förmågor och kompetenser vilka påverkar individens 

förmåga att hantera omgivningens krav. 

Vi definierar emotionell intelligens som förmågan att förstå och kunna använda kunskap om sina 

egna och andras känslor. En mer djupgående förklaring till emotionell intelligens ges vanligen 

genom att dela upp begreppet i fyra delar; självmedvetenhet, självhantering, social medvetenhet 

samt relationshantering (Mayer & Salovey, 1997; Goleman, 2001; Gardner & Stough, 2002; 

Scott-Halsell et al., 2008; Schlaerth et al., 2013; Sunindijo & Zou, 2013; Gunkel et al., 2016). 

 

3.1.1. Självmedvetenhet 

Som namnet antyder handlar den första delen av emotionell intelligens om att besitta en 

medvetenhet om sina egna känslor. En individ kan anses självmedveten när denna besitter 

flertalet underliggande förmågor. Förutom förmågan att vara medveten om sig själv, alltså att 

förstå sina egna känslor (Cacioppe, 1997; Gardner & Stough, 2002) innebär självmedvetenhet 

också att kunna acceptera sina egna styrkor och svagheter (Scott-Halsell et al., 2008) samt att 

kunna reflektera kring sina känslor (Johnson & Indvik, 1999).  

Flertalet studier visar på ett samband mellan en hög grad av emotionell intelligens och framgång 

hos personer i ledande positioner (Dulewicz, Higgs & Slaski, 2003; Langhorn, 2004; Cavallo & 

Brienza, 2005).   

 

3.1.2. Självhantering 

Den andra delen av emotionell intelligens har, liksom självmedvetenhet, ett fokus på den egna 

individen. Här är det dock inte förståelse som är centralt, utan förmågan att hantera sina känslor. 

För en ledare är det viktigt att kunna vara i kontroll över sina känslor. Det handlar inte enbart om 

att kunna anpassa sitt känsloregister, utan också om att kunna behärska sina egna känslor om 
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situationen kräver det (Scott-Halsell et al., 2008). Goleman (2001) betonar dock att 

anpassningsbarheten är en viktig del i självhanteringen. 

Vi menar att anpassningsförmågan i sig är viktig för en ledare att behärska för att denne ska 

kunna bemöta varje medarbetare på ett individuellt sätt, men också för att kunna ge sina 

medarbetare goda förutsättningar för att lyckas. Att vara duktig på självhantering är således en 

framgångsfaktor för ledare och det finns flera studier som styrker det. Det har visat sig att de som 

bemästrar självhantering bland annat är duktiga på att skapa effektivitet och sammanhållning 

inom grupper (Gardner & Stough, 2002; Langhorn, 2004) och att lösa konflikter (Schlaerth et al., 

2013). 

 

3.1.3. Social medvetenhet 

De två första delarna av emotionell intelligens har gemensamt att det fokuserar på individens 

förmåga. Social medvetenhet delar likheter med självmedvetenhet, men handlar om att känna 

empati och ha förmågan att identifiera känslor hos andra, inte hos sig själv. Att relationen mellan 

ledare och medarbetare förstärks om ledaren besitter förmågan att sätta sig in i medarbetarens 

känslor styrks av flertalet studier (Ashkanasy & Tse, 2000; Kellet, Humphrey & Sleeth, 2002) 

Förutom empati, som utgör kärnan i social medvetenhet, inkluderas flera förmågor. En socialt 

medveten individ har förmågan att förstå andras känslor (Cacioppe, 1997) och uppfyller behoven 

hos de individer hen ansvarar för (Scott-Halsell et al., 2008) men är också medveten om de 

omgivande sociala miljöerna (Goleman, 2001). 

  

3.1.4. Relationshantering 

Den sista delen av emotionell intelligens har likheter med självhanteringen. Båda dessa delar 

behärskas av individer som är goda konfliktlösare (Schlaerth et al., 2013) och duktiga på att 

skapa sammanhållning (Cacioppe, 1997) och gemensamma målbilder (Ployhart, Lim & Chan, 

2001), men de är också bra på att utveckla andra (Goleman, 2001) och skapa motivation och 

inspiration (Scott-Halsell et al., 2008). 
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3.2 Nationell kultur 

Kultur som begrepp är mångfacetterat och komplext där forskare har svårt att enas om en 

bestämd definition. En grundläggande beskrivning av kulturbegreppet förmedlas av Kluckhohn 

(1951) som skriver att kultur består av ett mönster av sätt att tänka, känna och reagera vilka 

förvärvas och överförs i huvudsak med hjälp av symboler, vilket också är den definition som 

House, Javidan, Hanges och Dorfman (2002) beskriver är allmänt vedertagen inom forskningen. 

Steinwachs (1999) beskriver också hur kultur kan jämföras med en civilisation som innehåller 

generella och accepterade tanke- och känslomönster. 

Vi menar att det är nödvändigt att skilja mellan olika typer av kultur och vill belysa skillnaden 

mellan organisationskultur och nationell kultur. Enligt Deshpandé et al. (1993) är 

organisationskultur de övergripande mönster som hjälper individen att förstå organisationens 

funktion, den förser också individen med den uppsättning av beteenden och normer som 

organisationen använder sig av. Deras resonemang får stöd också från Tian, Deng, Zhang och 

Salmador (2018). 

Nationell kultur skiljer sig på från organisationskulturen, även om de delar den grundläggande 

bilden som Steinwachs (1999), House et al. (2002) och Kluckhohn (1951) beskriver med 

generella mönster av värderingar. Genom att ställa kulturer i kontrast till varandra adderas en 

dimension av differentiering. Hofstedes kulturdefinition skiljer sig från den som formuleras av 

Deshpandé et al. (1993) då han säger att den utgörs av;  

”…en kollektiv programmering av det mänskliga psyket som skiljer en medlem från en 

gruppering ifrån en annan” (Hofstede, 1981, s. 24) 

För att ge ytterligare en dimension till kulturbegreppet diskuterar Hofstede (1981) att kultur i de 

flesta fall är att likställa med samhällen eller nationer alternativt etniska eller religiösa grupper, 

men att det likväl kan appliceras på yrken, familjer eller organisationer. I likhet med Hofstede 

väljer vi att i denna studie addera ett nationellt perspektiv på kultur. Då denna studie ämnar se på 

kultur i en jämförande kontext med utgångspunkt från nationer snarare än organisationer, 

kommer det att vara Hofstedes dimensioner som ligger till grund för vår egen definition av 

kulturbegreppet. 

  



30 

 

 

I ett led att tydliggöra vilka delar som nationell kultur innefattar görs uppdelningar i olika 

dimensioner. GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) är ett 

globalt forskningsprogram med fokusområde kultur och ledarskap som använder sig av nio 

dimensioner för att förklara innebörden av nationell kultur (House et al., 2002). Hofstedes 

kulturdimensioner delades inledningsvis upp i fyra; maktdistans, individualism, maskulinitet och 

osäkerhetsundvikande (Hofstede, 1983; Kaiser, 1998; Steinwachs, 1999). Dessa har senare 

kompletterats med ytterligare två dimensioner; långsiktighet och tillfredsställelse (Huang & 

Crotts, 2019). 

På samma sätt som vi använder oss av Hofstedes kulturbegrepp, kommer vi i denna studie att 

utgå ifrån Hofstedes kulturdimensioner. Kulturdimensionsteorin presenterades för nästan 40 år 

sedan (Hofstede, 1981) och fram till 2019 är Hofstedes publikationer i ämnet citerade drygt 177 

000 gånger, varav 58 000 härrör till de senaste fem åren (Google Scholar, u.å.). Detta visar på 

teorins breda spridning, men också på dess fortsatta relevans. Veniak och Brewer (2013) varnar 

för att använda sig av både GLOBE och Hofstedes kulturdimensioner vid studier med fokus på 

organisationer eller individer. Denna studie ämnar inte ha något av dessa perspektiv. 

 

3.2.1. Maktdistans 

Maktdistans utgör den grad i vilken klasskillnader accepteras inom en kultur (Huang & Crotts, 

2019), med andra ord i vilken utsträckning som mindre mäktiga medlemmar accepterar och 

förväntar sig att makten får en ojämn fördelning (de Mooij & Hofstede, 2010). Acceptansen för 

maktrelationer ligger dock inte enbart hos de medlemmar av kulturen som saknar makten. 

Hofstede (1983) och Tian et al. (2018) säger att det grundar sig på värderingar hos såväl över- 

som underordnade. 

Kulturens syn på maktdistans är beroende av huruvida de har en hög eller låg kontext. De 

kulturer som har hög kontext av maktdistans accepterar hierarkiska ordningar, medan kulturer 

med låg kontext strävar efter en jämnare maktfördelning (Miao, Humphrey & Qian, 2016). 
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3.2.2. Individualism 

Den andra dimensionen representerar spannet mellan individualistiska och kollektivistiska 

kulturer. Individualistiska kulturer betonar mål där individen är en aktiv aktör i förhållande till 

organisationen (Hofstede, 1983). Dessa individer är självmedvetna, undviker att tappa ansiktet 

och önskar att snabbt komma fram till poängen (de Mooij & Hofstede, 2010) och tenderar att 

fatta beslut utifrån sina egna målsättningar (Tian et al., 2018). 

Kollektivistiska kulturer representerar låg kontext av individualism och utgör ett 

motsatsförhållande. Dessa kulturer grundar sig på relationsbyggande och en ömsesidig tillit (de 

Mooij & Hofstede, 2010) och kollektivets välfärd värderas högre än individens välfärd (Huang & 

Crotts, 2019). I motsats till individualistiska kulturer är individernas önskemål är underordnade 

gruppens (Tian et al., 2018). 

 

3.2.3. Långsiktighet 

Ett lands höga eller låga kontext av långsiktighet utgörs av vilket tidsperspektiv kulturen besitter. 

Kulturer med hög kontext av långsiktighet har ett framtidsorienterat synsätt (de Mooij & 

Hofstede, 2010; Huang & Crotts, 2019) och värdesätter egenskaper som sparsamhet och 

uthållighet (Tian et al., 2018).  

 

Huang och Crotts (2019) beskriver att motsatsförhållandet, där nationen har en låg kontext, 

innebär ett kortsiktigt eller historiskt synsätt, de får stöd i detta också från de Mooij och Hofstede 

(2010).  

 

3.2.4. Maskulinitet 

Dimensionen som benämns maskulinitet utgör en skala där hög kontext motsvarar en maskulin 

kultur och låg kontext en feminin kultur. Maskulina kulturer har drivkrafter som utgörs av 

prestationer och att lyckas (de Mooij & Hofstede, 2010), individerna är mer självsäkra och 

mottagliga för utmaningar (Tian et al., 2018). Inom dessa kulturer finns också en önskan om att 

visa upp och demonstrera uppnådda prestationer, exempelvis genom statussymboler som 

märkeskläder eller smycken (de Mooij & Hofstede, 2010). 
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Inte överraskande är det stora skillnader mellan feminina och maskulina kulturer. De kulturer 

som präglas av femininitet karaktäriseras av omsorg för andra och livskvalitet, dessa samhällen 

kännetecknas också av ett större delat engagemang för hushållet än vad som förekommer i 

maskulina kulturer (de Mooij & Hofstede, 2010). Tian et al. (2018) beskriver klimatet i feminina 

kulturer som varmare och säger att de även har en lägre förekomst av konflikter samt högre tillit 

än i högkontextkulturerna. 

 

3.2.5. Tillfredsställelse 

Den femte dimensionen behandlar graden av tillfredsställelse som återfinns i en kultur. De 

kulturer som har en hög kontext av tillfredsställelse kan sägas njuta av livet, ha roligt och vara 

duktiga på att tillfredsställa behov (Miao et al., 2018; Tian et al., 2018). I lågkontextkulturer 

saknar behoven samma prioritet. Miao et al. (2018) beskriver hur dessa kulturer karaktäriseras av 

ett undertryckande av behov, vilka istället regleras genom strikta sociala normer.   

 

 

3.2.6. Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande representerar i vilken utsträckning människor i en kultur känner sig hotade 

av osäkerhet och försöker undvika oklara situationer (de Mooij & Hofstede, 2010) och skildrar 

vilken tolerans för risker och osäkerhet som kulturen har (Huang & Crotts, 2019). 

 

Beroende på vilken kontext av osäkerhetsundvikande en kultur har, hanterar de oklarheter på 

olika sätt. Kulturer med hög kontext har en önskan om att formalisera och strukturera upp med 

hjälp av regler (de Mooij & Hofstede, 2010) samt förlitar sig mer på sociala normer och 

byråkratiska metoder och ritualer (Tian et al., 2018). Individer från dessa kulturer är också 

mindre öppna mot förändringar och innovationer än de från lågkontextkulturer (de Mooij & 

Hofstede, 2010). Skillnaden i hur olika kontextkulturer arbetar för att mildra osäkerhetsfaktorer 

är stor. Inom kulturer med låg kontext av osäkerhetsundvikande återfinns en mer avslappnad 

attityd där praxis räknas mer än principer (Hofstede et al., 2010), Tian et al. (2018) skriver också 

att denna typ av kultur har en bättre grogrund för innovation.  
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3.2.7. Frankrike, Kina och Sverige 

 

 

Fig. 3. Eget diagram över kulturdimensioner, baserad på data från Hofstede, Hofstede och 

Minkov (2010) 

 

Figur 3 syftar till att redogöra hur de franska, kinesiska och svenska nationella kulturerna 

förhåller sig till varandra med utgångspunkt i Hofstedes kulturdimensioner. Varje stapel 

representerar en dimension och ju högre stolpen är desto högre kontext av den dimensionen har 

kulturen. En låg stapel representerar motsatsförhållandet, exempelvis innebär en hög stapel att 

landet präglas av en maskulin kultur och en låg att det är en feminin kultur.  
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3.3. Teoretisk syntes 

En individs förmåga till emotionell intelligens baseras på de underliggande delarna 

självmedvetenhet, självhantering, social medvetenhet och relationshantering. Med utgångspunkt i 

det som tidigare har tagits upp i det teoretiska ramverket innebär detta att en person kan 

identifiera sina egna känslor, styrkor och svagheter, men också kan upptäcka dessa hos andra. 

Personen kan också kontrollera och hantera sina känslor och anpassa dem utifrån kontext samt 

framgångsrikt kan skapa sammanhållning, motivera och inspirera. 

Flera studier visar att dessa förmågor är möjliga att träna upp (Cherniss & Caplan, 2001; Clark, 

2010; Gunkel et al., 2016; Miao et al., 2018). Vi menar att om en persons emotionella intelligens 

till viss del är medfödd och till viss del är möjlig att förändra, borde omgivningen vara 

bidragande till att forma en persons emotionella intelligens. 

Hofstedes kulturdimensionsteori utgår ifrån att en persons nationella kulturtillhörighet påverkar 

flera aspekter hos den personen (Hofstede, 1983; Huang & Crotts, 2019). Vår mening är att detta 

styrker påståendet att den kringliggande miljön bidrar till att påverka en person, och i 

förlängningen också dennes emotionella intelligens. De olika kulturdimensionerna har var och en 

olika aspekter som påverkar den nationella kulturen och således också personen. 

Kontext av maktdistans representerar i vilken mån personen accepterar hierarkier och jämn eller 

ojämn maktfördelning (de Mooij & Hofstede, 2010; Miao et al., 2018) medan tillhörigheten till 

en individualistisk eller kollektivistisk kultur avgör huruvida personen fattar beslut utifrån sina 

egna målsättningar (Tian et al., 2018) eller värderar kollektivets välfärd högre än den individuella 

(Huang & Crotts, 2019). Besitter kulturen en hög kontext av långsiktighet har det ett 

framtidsorienterat perspektiv på exempelvis utbildning (de Mooij & Hofstede, 2010; Huang & 

Crotts, 2019) vilket premierar att personer är sparsamma och uthålliga (Tian et al., 2018), medan 

lågkontextkulturer har ett kortare och mer historiskt synsätt (de Mooij & Hofstede, 2010; Huang 

& Crotts, 2019) 

Skillnaderna i värderingar mellan personer från maskulina och feminina kulturer är också stora. 

Maskulina kulturer är mer prestationsinriktade (de Mooij & Hofstede, 2010), med självsäkra 

individer (Tian et al., 2018), medan de feminina visar en större omsorg och delat engagemang för 

hemmet (de Mooij & Hofstede, 2010). 
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Vi menar också att även dimensionerna av tillfredsställelse och osäkerhetsundvikande påverkar 

personer beroende på vilken nationell kultur de tillhör. Högkontextkulturer av tillfredsställelse 

njuter av livet och ser till att tillfredsställa sina behov (Miao et al., 2018; Tian et al., 2018), 

medan motsatskulturen reglerar behov utifrån strikta sociala normer (Hofstede et al., 2010). 

Reglering återkommer också inom dimensionen av osäkerhetsundvikande. Kulturer som har hög 

kontext använder struktur, byråkrati, formalisering och normer för att undvika osäkra situationer 

(de Mooij & Hofstede, 2010; Tian et al., 2018), medan lågkontextkulturer är mer avslappnade 

(Hofstede et al., 2010). 

Beroende på kulturens kontext inom en dimension påverkar alltså varje kulturdimension en 

person genom personens nationella kultur. Då vi menar att emotionell intelligens inte enbart 

påverkas av personens egna färdighetsuppövning, utan också av personens omgivning, är det 

enligt oss rimligt att anta att en persons emotionella intelligens även kan vara beroende på av 

vilken nationell kultur som personen tillhör. Således menar vi att det kan finnas ett samband 

mellan nationell kultur och emotionell intelligens. 

 

Fig. 4. Egen modell som illustrerar vilka delar som utgör emotionell intelligens 
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Figur 2 på föregående sida förekommer första gången i empirikapitlet och beskriver där hur vår 

empiriska analysmodell har gått till. Här illustrerar figur 2 närmare vilka delar och egenskaper 

som utgör emotionell intelligens. Vi menar att varje kulturdimension i Hofstedes modell kan 

tänkas ha en påverkan på antingen självmedvetenhet, självhantering, social medvetenhet eller 

relationshantering. 

Exempelvis menar vi att självmedvetenheten för en emotionellt intelligent person kan antas 

påverkas av kulturdimensionerna maskulinitet och individualism. Som figuren nedan visar är 

reflektion och feedback handlingar som bidrar till att få en förståelse för egna känslor, styrkor 

och svagheter, något som Scott-Halsell et al. (2008) beskriver som centralt inom 

självmedvetenhet. Hög- och lågkontextkulturer inom maskulinitet kan tänkas påverka 

självmedvetenheten på olika sätt. Vi anser att maskulina kulturer, vilka är mer självsäkra och 

drivna av personlig framgång, kan antas arbeta med feedback på ett mer bekräftande sätt än 

feminina kulturer. Det varmare och mer omsorgsfullt betonade klimatet i feminina kulturer menar 

vi skulle kunna bidra till en högre grad av reflektion. 

Likväl menar vi att kontext av individualism kan antas påverka självmedvetenheten. 

Individualistiska kulturer är jag-centrerade och sätter individens välbefinnande framför 

kollektivets. Detta menar vi borde innebära att personer från individualistiska kulturer, med 

anledning av sitt fokus på sig själva, kan antas ha en större fallenhet för att identifiera styrkor och 

svagheter hos sig själva än kollektivistiska kulturer. På samma sätt menar vi att det finns 

kopplingar mellan Hofstedes övriga kulturdimensioner och de underliggande delar som utgör 

emotionell intelligens. Dessa eventuella påverkanssamband kommer vi att undersöka närmare i 

empiri och analys, för att slutligen sammanställa en modell som illustrerar potentiella samband. 
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4. EMPIRI 

Empirikapitlet inleds med en översikt över studiens respondenter, samtliga 

respondenter har tilldelats en etikett för att ge dem anonymitet. Sedan följer en 

redovisning av det empiriska resultat som framkommit efter intervjuerna. Det 

empiriska resultatet presenteras kultur för kultur och med utgångspunkt i de delar 

som utgör emotionell intelligens.  

 

4.1. Respondenter 

Nationalitet Etikett Befattning Bransch 
Datum för 
intervju 

Frankrike IT-direktör 1 IT-direktör Global tillverkning 2019-11-12 

Frankrike 
Biträdande 
president 

Biträdande 
president 

IT - Nätverk 2019-11-13 

Frankrike Gruppchef Gruppchef 
IT- 
Nätverksarkitektur 

2019-11-13 

Frankrike CIO CIO IT 2019-11-13 

Frankrike 
Biträdande 
president 

Biträdande 
president 

Global tillverkning 2019-11-14 

Frankrike IT-direkör 2 IT-direktör Global tillverkning 2019-11-15 

Kina IT-chef IT-chef Infrastruktur 2019-11-12 

Kina Affärschef Projektchef IT 2019-11-19 

Kina Gruppchef Gruppchef IT – Nätverk 2019-11-26 

Kina Projektchef Projektchef IT – Säkerhet 2019-11-26 

Kina Projektledare Projektchef IT 2019-11-27 

Sverige Projektchef Projektchef Infrastruktur 2019-11-18 

Sverige Säkerhetschef Säkerhetschef Infrastruktur 2019-11-28 

Sverige Kontorschef Kontorschef Fastigheter 2019-11-24 

Sverige Butikschef Butikschef Detaljhandel 2019-11-25 

Sverige Affärschef Affärschef IT 2019-11-29 

Fig. 5: Egen tabell över samtliga respondenter  
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4.2. Frankrike 

Här presenteras det empiriska resultatet av intervjuerna med de franska 

respondenterna. Empirin inleds med en presentation över vad respondenterna hade 

för kunskaper om emotionell intelligens innan och efter intervjun. Därefter 

presenteras empiri med utgångspunkt i de delar som utgör emotionell intelligens 

med start i självmedvetenhet vilket följs av självhantering och sociala relationer för 

att avslutas med relationshantering. Respondenterna har i vissa fall delat med sig 

av egenupplevda händelser i samband med interaktion med andra nationella 

kulturer. Dessa vävs in i den eller de delar av emotionell intelligens som stämmer 

bäst in på vad det är respondenten vill förmedla med sin berättelse och utgör alltså 

ingen egen underrubrik i empirin. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

summering. 

 

4.2.1. Emotionell intelligens 

Vi ser att förkunskaperna kring emotionell intelligens inför intervjuerna är blandad hos de franska 

respondenterna. CIO:n är välbekant med begreppet, han säger: 

”Jag har en stark tilltro till den sociala kapaciteten, att känna empati för varandra och känna 

förståelse för varandra.” 

Den biträdande presidenten (GT) och IT-direktör 2 berättar båda att de har kännedom om 

emotionell intelligens, men vet inte i detalj vad det innebar. Däremot säger gruppchefen, den 

biträdande presidenten (IT) och IT-direktören 1 att de inte känner till begreppet sedan innan. 

 

Vid slutet av varje intervju, när respondenterna har fått en bild över emotionell intelligens utifrån 

de samtal som har förts, ställer vi frågan till samtliga om de tror att emotionell intelligens är en 

viktig egenskap. De får också frågan om de tror att den är särskilt avgörande vid arbetet med 

olika kulturer. 
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Här visar de franska respondenterna upp en enighet då de alla är överens om att emotionell 

intelligens är en viktig egenskap, både IT-direktör 1 och IT-direktör 2 säger till och med att det är 

den viktigaste. Gruppchefen säger: 

“Det är viktigt att inte glömma bort den mänskliga delen i att vara chef.” 

Vi upplever också att de franska respondenterna är överens om att emotionell intelligens kan vara 

särskilt avgörande i interaktionen med andra kulturer, men här ser vi också ett klargörande från 

IT-direktör 2 som säger att det är viktigt att vara försiktig med att generalisera, han berättar: 

“Det handlar i första hand om en individ, sedan kan det bero på kulturella skillnader eller 

skillnader i värderingar också. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig går att fullständigt 

förstå en kultur som man inte är fullt delaktig i själv.” 

 

 

4.2.2. Självmedvetenhet 

Utifrån svaren som ges från de franska respondenterna kan vi se ett mönster där de är överens om 

att de alla är duktiga på att identifiera styrkor och svagheter hos sig själva. IT-direktör 1 och IT-

direktör 2 berättar båda två att det är viktigt att förstå sina egna känslor innan det är möjligt att 

förstå någon annans.  

 

Vi ser att de franska respondenterna gärna talar om att kontrollera sina känslor, även om det 

snarare hör till självhantering än självmedvetenhet. Den biträdande presidenten (IT) berör båda 

delarna när han berättar att en av hans svagheter är förmågan att kontrollera och hantera känslor, 

han berättar också att han tenderar att överreagera: 

”Ibland är det svårt för mig att kontrollera mina känslor. Jag tycker att det är rimligt att bli 

upprörd, men det är svårt att vara för känslodriven, då kan du göra något som inte är i linje med 

vad du borde eller ska göra, just för att du gillar eller ogillar någon. Det är väldigt viktigt att 

vara försiktig med att överreagera, särskilt om du är ledare.” 

Gruppchefen berättar att han tycker att identifikationen är det enkla och att svårigheten ligger i att 

förändra styrkor och svagheter. IT-direktör 1 försöker att använda sin kunskap för att enbart ta sig 
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an arbetsuppgifter som han säger sig kapabel att utföra. Den biträdande presidenten (GT) säger 

sig vara väl medveten om sina svagheter: 

”Efter att växt upp i Frankrike och ett kristet samhälle är jag tränad i att identifiera mina 

svagheter. Jag har växt upp med att korrigera dem, även om jag tycker att det är fel. Du kan inte 

bara korrigera svagheter, du måste också bli bättre på dina starka sidor. Att ta vara på sina 

styrkor och utnyttjar dem kan ge dig stora fördelar i arbetet.” 

Med utgångspunkt i de resonemang som förs av respondenterna kring deras styrkor och 

svagheter, anser vi att den franska respondentgruppen visar upp en övergripande god kännedom 

om dessa. När det kommer till arbetet med feedback ser vi andra mönster. Där är det enbart den 

biträdande presidenten (GT) som aktivt arbetar med att inhämta feedback från medarbetare för att 

få en uppfattning över hur han uppfattas. Han berättar: 

“Jag tycker att det är intressant hur olika människor är, även om de kommer ifrån samma kultur. 

Jag är väldigt nyfiken och försöker att förstå vad som driver varje individ för att de ska bli bättre. 

Det är viktigt att inte döma, det handlar inte om människan utan om processer. Ingen har fel, 

utan i så fall tog vi fel väg.” 

När vi skriver arbetar aktivt menar vi i detta fall planerat, återkommande arbete med feedback. 

IT-direktör 1 har erfarenhet från att inhämta feedback från tidigare arbetsroller och säger att han 

borde göra det även i denna roll. Gruppchefen berättar att det händer ibland att han ber om 

feedback, men tillägger att det inte är så ofta som han säger att han borde. Både han och IT-

direktör 2 säger att det finns svårigheter med att inhämta uppgifter om medarbetares 

uppfattningar och att det är enklare att utvärdera sin insats beroende på vilka resultat de har 

uppnått. Den biträdande presidenten (IT) ser också svårigheter med denna typ av feedback, han 

berättar: 

”Jag försöker, men på ett informellt sätt. Det är svårt att få feedback från de som arbetar för dig 

för om ledaren frågor så är den anställde väldigt försiktig.” 

Utifrån svaren från de franska respondenterna som grupp kan vi se ett mönster i hur de arbetar 

och önskar arbeta med feedback från medarbetare. Enbart en av respondenterna säger att han idag 

arbetar på detta sätt, även om det förekommer svar bland respondenterna som indikerar på att det 

finns tidigare erfarenhet av feedback. Med anledning av att både respondenten som säger sig 

arbeta med feedback sporadiskt och respondenten som tidigare har arbetat med feedback båda 
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säger att de borde göra det oftare än vad som är fallet idag, menar vi att arbete med feedback ses 

som positivt i den franska respondentgruppen och att det finns en önskan att arbeta mer med det.  

 

4.2.3. Självhantering 

I samtalen kring självhantering tycker vi att det framgår att förmågan till att hantera sina känslor 

är någonting som de franska respondenterna ser som en svårighet. Gruppchefen berättar: 

“Det finns ingen person som är kapabel till att alltid kontrollera sina känslor.” 

Hos de franska respondenterna svarar samtliga att de arbetar med att behärska sina känslor, något 

som vi menar stärker den bilden. Den biträdande presidenten (GT) säger att han har tränat sig på 

att kontrollera sina känslor och att han ständigt försöker reflektera kring vilken påverkan hans 

känsloutspel har på andra människor. Gruppchefen beskriver hur han nu försöker att se orsakerna 

bakom beteenden som han tycker är orättvisa genom att försöka se hela bilden: 

 

“Om jag läser ett mail som jag tycker är orättvist så kan min första reaktion skilja sig från min 

andra reaktion, för då har jag kunnat sätta mig in i resonemanget bakom mailet. Först kanske 

jag blir arg, sedan mer förstående, det finns alltid en orsak till allting.”  

 

Att träna på självbehärskning återkommer också IT-direktör 2 till. Han säger att denna träning har 

haft stor betydelse för honom både privat och professionellt och berättar att det har gjort att han 

också förstår sig själv bättre: 

“Det är lättare för mig nu att fråga mig själv vad som egentligen hände eller säga till mig själv 

att vara tyst i en situation. Nu känner jag igen situationen och kan undvika misstag.” 

Trots att han säger att träningen är positiv, berättar han att han fortfarande kan låta känslorna ta 

över kontrollen och då exempelvis börja skrika på ett möte. Han säger att det är farligt att förlora 

kontrollen eftersom man då också förlorar objektiviteten. Den biträdande presidenten (IT) säger 

att det finns situationer där det är rimligt att vara upprörd, men att det är viktigt att inte 

överreagera, särskilt som ledare. Han säger att impulsivitet kan bli ett problem och att 

självkontroll är viktigt, och fortsätter: 
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“Det är svårt och tufft att vara för känslostyrd, du kan göra något som inte är i linje med det du 

ska göra bara för att du gillar eller ogillar någon.” 

IT-direktör 1 berättar att han är bättre på att hantera sina känslor idag än för 20 år sedan, men att 

han fortfarande har dagar då det är svårt för honom. Han säger att han upplever problem de 

gånger han delar med sig för mycket av sina känslor. Att han skulle överföra sina egna negativa 

känslor på medarbetarna är ytterligare ett problem, säger han.  

I den kontext som självkontroll har diskuterats med respondenterna anser vi att de franska 

respondenterna övergripande upplever problem med att till fullo kontrollera sina känslor. De 

berättar om svårigheter de själva upplever och också hur de regelbundet får arbeta med att 

hantera de känslor som de känner. IT-direktör 2 berättar att han brukar reflektera kring sina 

känslor och att han tycker att de ibland påverkar de beslut han tar som ledare. Han säger: 

“Ibland agerar man enbart utifrån känslor, och ibland behöver man applicera förmågan att vara 

självmedveten om dem även om det lätt glöms bort.” 

 

Vi ser att uppfattningen på om ledaren bör förändra och anpassa sig beroende på vem ledaren 

interagerar med skiljer sig hos respondenterna, men vi identifierar också ett mönster där en 

majoritet av de franska respondenterna är eniga i att en anpassning bör ske. Den biträdande 

presidenten (IT) säger att man som ledare alltid måste anpassa sitt ledarskap utifrån vilken kultur, 

utbildning och ålder den du leder har. Den biträdande presidenten (GT) belyser också ämnet 

kultur och säger att det finns stora skillnader mellan olika kulturer, något han illustrerar genom 

att berätta hur det skiljer sig åt mellan Frankrike och USA: 

”Det franska systemet är designat utefter premissen att om du inte presterar bra så är du dålig. 

USA är motsatsen. Där börjar de alltid med något positivt. När de ger kritik säger de att någon 

kan vara bättre här istället för att personen är dålig på det.” 

Gruppchefen är enligt oss den som är mest negativt inställd till anpassning, han uttrycker att han 

tycker att gränsen mellan att anpassa sig och manipulation är hårfin. För att inte hamna på den 

manipulerande sidan berättar han att han försöker att förhålla sig neutral till alla som han möter, 

men säger själv att det inte alltid är det bästa sättet. Samtidigt kan vi utläsa att hans inställning 

inte är att anpassning enbart är av ondo, detta då han säger att en kulturell anpassning ibland kan 
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vara nödvändig. Han säger att han måste anta en annan stil när han interagerar med vissa kulturer 

och berättar: 

”I Ryssland, Indien och USA till exempel måste ledaren använda sig mer auktoritär stil med 

tydliga direktiv för att nå resultat, eftersom det är vad de kulturellt förväntar sig av en ledare.” 

Vi ser antydningar till kulturell anpassning också i den biträdande presidentens (IT) svar där han 

säger att man måste ställa frågor och ge order på olika sätt med hänsyn till vilken kultur eller 

nation en person tillhör. Han berättar om de indiska och mexikanska kulturerna där det är kutym 

att aldrig säga nej till en ledare, oavsett om personen därefter avser utföra det ledaren har 

efterfrågat eller ej. 

Som vi tidigare har skrivit såg vi att den majoriteten av de franska respondenterna var för en 

anpassning, och det styrks också av vad de andra respondenterna har att berätta. IT-direktör 1 

säger att han använder sig av helt olika metoder när han arbetar med människor från olika 

kulturer. Medarbetare från mellanöstern säger han är rakt på sak och enkla, medan indier 

inledningsvis inte ställer så mycket frågor utan återkommer med dem framemot mitten eller slutet 

av projektet. I Europa har frågorna en annan karaktär, där säger IT-direktör 1 att mycket handlar 

om att besvara frågor rörande varför något ska utföras. Han fortsätter: 

“I Kina använder de känslor på ett helt annorlunda sätt än vad vi gör, där måste man anpassa 

sig. Det handlar inte om vänlighet eller inte, utan i att investera mycket tid för att skapa en 

förståelse.” 

 CIO:n har personer från 22 olika nationaliteter i sin grupp och berättar att anpassning är 

ovärderligt: 

“Anpassning är lösningen, du kan vara en svamp och suga åt dig från de andra kulturerna. När 

du har en kultur att hantera så är det okej, när du måste hantera mer än en kultur får du som 

ledare välja mellan dina barn om man uttrycker det så. Bara med emotionell intelligens går det 

att hitta en acceptabel position i detta.” 

IT-direktör 2 säger också att det är viktigt att ha kulturen i åtanke vid anpassningen och tar även 

han upp exempel på kulturer som alltid säger ja och nämner Kina, Indien och Japan som 

exempel. Han berättar att när han vill få en uppgift utförd i en sådan kultur så ställer han inte 

frågan om de kan göra arbetet utan efterfrågar istället om en planering för hur de skulle utföra 



44 

 

 

arbetet. IT-direktör 2 säger också att det är klichéer, men att vissa klichéer existerar i verkligheten 

och således måste förhållas till. 

Att de kinesiska och indiska kulturerna inte får säga nej till en ledare bekräftas av såväl den 

bidragande presidenten (GT) och den biträdande presidenten (IT). Den sistnämnda säger att det 

inte fungerar på samma sätt i Europa, där går det inte att enbart agera som en ledare utan du 

måste samtidigt ha nära relationer med din grupp samt förmedla och dela visioner för att få dem 

ombord. IT-direktör 2 belyser också en skillnad inom västvärlden där han jämför Frankrike och 

USA: 

“När man pratar med amerikaner måste man vara lite mer optimistisk och motiverande, för att 

det är det som de förväntar sig. Det skulle jag aldrig göra med en fransk grupp, där behöver jag 

vara mycket mer objektiv.” 

IT-direktör 2 säger att om man säger samma sak till en fransk kollega så tar den inte kritiken på 

samma sätt. Amerikaner, berättar han, tenderar att alltid ha en positiv uppsyn. Han säger att man 

kan ha en diskussion med en amerikansk ledare som inleder med att ösa multipla superlativ över 

dig, för att sedan avsluta samtalet med att ge dig sparken, en typ av samtal som inte skulle äga 

rum i Frankrike. Med anledning av detta säger IT-direktör 2 att han antar en mer optimistisk och 

positiv stil när han interagerar med amerikaner, då de förväntar sig den typen av bemötande. Vi 

ser att han får medhåll från IT-direktör 1 som säger att det krävs planering för att få olika kulturer 

att arbeta tillsammans på ett bra sätt:  

“Det är väldigt viktigt att se till att olika kulturer pratar med varandra. För att säkerställa detta 

organiserar vi möten också enbart med agendan att dela tankar med varandra. Alla möten 

behöver inte leda till ett beslut.” 

I våra samtal märker vi att flera av de franska respondenterna kan titta tillbaka på misstag som de 

har gjort och konstatera att de har lärt sig någonting av dem. IT-direktör 2 återgår till USA och 

berättar att han inledningsvis var väldigt överraskad över deras attityd, som skiljde sig mycket 

från den han var van vid från Frankrike. I början ledde denna kulturkrock till flera misstag, men 

han insåg att han var tvungen att anpassa hur han kommunicerade med amerikanerna för att 

kunna förutse hur de kände och hur de skulle agera. IT-direktör 1 berättar att han fick ändra sina 

känsloyttringar när han började arbeta i Kina: 
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“Jag upptäckte att jag var tvungen att ändra mitt beteende fullständigt. Det var viktigt att jag inte 

visade några känslor och alltid var formell.” 

Han säger också att han antar samma stil och inte förmedlar några känslor när han pratar eller 

diskuterar med människor i höga ledningspositioner och lägger till att de är väldigt duktiga på att 

just kontrollera sina känslor. 

Den biträdande presidenten (GT) säger att det är viktigt att anpassa sig till den kultur han möter, 

men identifierar potentiella fallgropar. En situation i Indien föll inte väl ut, då han försökte passa 

in i en bild som inte förväntas av honom som fransk i Indien. Med den erfarenheten rikare säger 

den biträdande presidenten (GT) att det är viktigare att vara trogen sina kärnvärderingar än att 

anpassa sig helt efter nya kulturer. CIO:n summerar kulturell anpassning på följande sätt: 

”Det är en stor skillnad mellan olika kulturer och det är viktigt att acceptera att mitt ramverk, 

mina referenser och min kultur kan bli utmanad av andra personer och kulturer. Det är när du 

börjar att respektera detta som du kan börja förstå.” 

 

4.2.4. Social medvetenhet 

Utifrån att samtliga franska respondenter svarar att de arbetar för att aktivt sätta sig in i sina 

medarbetares känslor, ser vi att det är någonting som är viktigt hos den franska 

respondentgruppen. CIO:n berättar att han får en övergripande bättre förståelse för sin grupp 

genom att arbeta för att förstå sina medarbetares känslor. På samma sätt ser vi att det finns en 

enighet i betydelsen av empatin, då alla respondenter är överens om att det spelar en viktig roll. 

Gruppchefen beskriver empati som ömsesidig anpassning och säger att empati är en 

grundläggande faktor för att förstå andra. Också den biträdande presidenten (IT) säger att empati 

viktigt: 

”Empati är viktigt för att vara en bra ledare” 

De får medhåll om empatins betydelse från både CIO:n och IT-direktör 1, som särskilt betonar 

vikten av empati när ledaren inte har en fysisk kontakt med medarbetarna. Både gruppchefen och 

IT-direktör 1 säger att träffas öga mot öga istället för via distans underlättar för dem att förstå hur 

andra personer känner. Fysiska träffar öga mot öga är någonting som vi ser att också 

CIO:n återkommer till. Han berättar om en grupp han en gång tog över: 
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“När jag började arbeta med min grupp var den i väldigt dåligt skick. De hade haft en tillfällig 

ledning i över ett år och hade inte haft ett enda gruppmöte på över tre år.” 

Gruppchefen säger att han förstår medarbetarnas känslor lättare vid regelbunden, och helst fysisk, 

kontakt. Han berättar att fysiska möten med medarbetare är grundläggande för att ledare ska 

kunna förstå medarbetarens känslor, men säger också att vissa personer är lättare än andra att 

skapa ett band med, och således inte behöver ha lika täta interaktioner för att förståelse ska 

skapas. Gruppchefen identifierar också svårigheter att lära känna sina medarbetare emotionellt: 

”Det är svårt då du ofta bara får lära känna den professionella sidan hos en person och att det 

finns ont om tid eller tillfällen för att lära känna den informella sidan. Det är inte lätt att förstå 

någon fullständigt utan att diskutera saker utanför arbetet eller om man inte träffar dem ansikte 

mot ansikte.” 

Gruppchefen säger att en av svårigheterna i den grupp han leder är den fysiska distansen, nästan 

ingen arbetar på samma arbetsplats som någon annan i gruppen. För att underlätta arbetet med 

relationer och förståelse för sina medarbetares känslor har han ambitionen att ha fysiska möten 

minst en gång per år och då lämna plats för diskussioner som inte enbart rör arbete. Den 

biträdande presidenten (IT) säger att han själv tycker att han är duktig på att identifiera andras 

känslor, men lägger samtidigt till att hans grupp inte alltid delar den åsikten. 

Utifrån de svar som har framkommit från de franska respondenterna ser vi flera gemensamma 

drag. Förutom det som vi tidigare har nämnt menar vi att de franska respondenterna generellt 

tycker att arbetet med att förstå sina medarbetare underlättas om de träffar dem regelbundet och 

umgås med dem i samma rum.  

 

4.2.5. Relationshantering 

Med grund i de svar som de franska respondenterna ger ser vi att goda sociala relationer är viktigt 

för den franska respondentgruppen. Gruppchefen berättar att dessa relationer gäller både mellan 

ledare och medarbetare samt mellan medarbetarna själva. Han gör ingen skillnad mellan ledare 

och medarbetare och motiverar det med att ledaren är en del av gruppen. Den biträdande 

presidenten (IT) säger att sociala relationer är viktigast när det gäller att komma nära sin chef 

eller ledare. IT-direktör 1 beskriver sociala relationer med utgångspunkt i hans roll: 
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Sociala relationer är väldigt viktigt. Min roll är att hantera sociala nätverk, träffa människor och 

få dem att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.” 

Vi ser att den biträdande presidenten (GT) tar ett annat grepp på sociala relationer när han säger 

att hans mål som ledare är att skapa en drömgrupp och för att göra det krävs det sammanhållning. 

I ett led att göra det säger han att ledaren bör hantera problem snarare än sociala relationer och att 

hans ansvar är att fatta beslut för gruppens bästa. Där kan ingå att eliminera individer som kan 

påverka gruppen negativt, han säger: 

“Expertis är inte tillräckligt, det krävs samarbete också. Samarbete är nyckeln och för att kunna 

skapa det krävs det ödmjukhet. Divor kan döda gruppens möjlighet att bli optimala, ibland blir 

därför bidraget till organisationen större än individerna.” 

  

När det gäller att motivera och inspirera ser vi att de franska respondenterna visar upp olika 

tankegångar. Den biträdande presidenten (GT) säger att förmågan att motivera och inspirera 

andra är erfarenhetsbaserad och att den strategi han själv använder för att göra detta baseras på att 

dela med sig av så mycket information, strategi och vision som möjligt. Han berättar att för att 

lyckas få med sig gruppen krävs det att han själv är övertygad om visionen. 

Gruppchefen berättar att han vill ge personen så stor frihet som den personen har kapacitet att 

hantera, detta då han säger att hans roll som ledare ska handla om att lösa konflikter snarare att 

vara inne och styra allt på detaljnivå. Svårigheten, berättar gruppchefen, är att hitta den perfekta 

balansen mellan total frihet och ett diktatorskap, han säger att ledarens tilltro och tillit till sin 

medarbetare är en avgörande faktor. Vi ser att även den biträdande presidenten (IT) tar upp tillit 

som en viktig aspekt då han pratar om motivationsfaktorer. Han säger: 

”Motivation är en del av att inspirera. Det finns tre sätt, lön, befordran och att lita på något som 

är bakom dem. Om du litar på din ledare så är det svårare att lämna jobbet för ett annat.” 

Att det finns olika vägar att skapa motivation är ett mönster som vi kan se i respondenternas svar. 

IT-direktör 2 berättar att ledaren bör anpassa sig beroende på vad det är som gör att en person 

saknar motivation och att olika anledningar kräver olika ledarstilar. En motiverad person som 

saknar rätt färdigheter behöver ett annat bemötande än en omotiverad men kompetent person. 

Denna syn delas av CIO:n som säger att det inte finns ett enkelt svar på hur man kan motivera 
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någon som är omotiverad, utan att det beror på anledningen bakom. Han säger också att han ser 

aktivt lyssnande som en start för att identifiera det individuella behovet. Aktivt lyssnande ser vi 

förekommer även i IT-direktör 2s strategier för att motivera en omotiverad person, han berättar: 

”Först låter jag personen uttrycka sig själv. Jag lyssnar, är uppmärksam och ger honom tiden att 

berätta sin historia så att han känner att han är lyssnad på.” 

Liksom i sociala relationer ser vi att respondenterna återkommer till vikten av fysiska möten. IT-

direktör 2 berättar om ett tillfälle då han tog ett flyg enbart för att träffa och prata med en 

omotiverad medarbetare ansikte mot ansikte. Vi ser också att den biträdande presidenten (IT) är 

inne och berör delar av sociala relationer i sin relationshantering då han berättar att det är väldigt 

svårt att hjälpa en medarbetare som han inte har en relation till. Han säger: 

“Personen kommer inte att följa dig om den inte litar på dig. Därför är det viktigt att bjuda även 

på sig själv.” 

I likhet med hur vi vid sociala relationer såg att de franska respondenterna var eniga i att det var 

viktigt att förstå sina medarbetares känslor, ser vi ett gemensamt mönster i att de samtliga också 

aktivt arbetar för att skapa sig en förståelse för hur relationerna mellan medarbetarna ser ut. IT-

direktör 2 säger att han brukar anordna gruppmöten och mindre workshops, CIO:n berättar att 

han förespråkar gemensamma mål eller projekt som gruppen kan arbeta med. IT-direktör 1 har en 

Whats up-grupp med sina medarbetare där innehållet har en mer informell karaktär och där det 

inte enbart är arbete som diskuteras, han säger: 

”Om du ger människor möjlighet att prata så är det ett bra sätt att motivera dem.” 

 

När det gäller konflikter berättar den biträdande presidenten (GT) att han har lättare att upptäcka 

konflikter idag än han hade i sitt tidiga arbetsliv, vilket han säger beror på att han har lärt sig den 

hårda vägen genom många och allvarliga konflikter. Med hänsyn till vad respondenterna säger 

om konflikter, identifierar vi ett önskvärt agerande som de franska respondenterna är överens om. 

CIO:n berättar att det handlar om att försöka skapa en förståelse: 

”Arbeta med respekt, sympati och empati för att hitta en plats där båda parter kan känna sig 

trygga.” 
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Han får medhåll från IT-direktör 2 som säger att det är grundläggande att först förstå personerna 

för att sedan kunna hantera den konfliktfyllda situationen. Också gruppchefen håller med, han 

berättar att han brukar inleda med att diskutera med båda parter för att få en överblick och 

förståelse för situationen. Beroende på vad som har förorsakat händelsen kan det ibland vara 

nödvändigt att ha separata samtal, ibland samtala tillsammans, säger han. IT-direktör 1 tillägger 

att konflikter kräver en interaktion där man möts ansikte mot ansikte. 

 

4.2.6. Sammanfattning av fransk empiri 

Majoriteten av de franska respondenterna saknade en utvecklad förståelse till emotionell 

intelligens innan intervjun. En av respondenterna kände till det och två var bekanta vid 

begreppets namn men saknade förmåga att förklara innebörden av det. Samtliga franska 

respondenter är överens om att emotionell intelligens är en viktig förmåga att besitta, de är också 

eniga om att det är en egenskap som kan vara särskilt viktigt vid interaktion med andra kultur. 

De franska respondenterna säger att det är viktigt att förstå sina egna känslor för att kunna förstå 

hur andra känner. De upplever sig också duktiga på att identifiera egna styrkor och svagheter. 

Däremot är det bara en respondent som regelbundet arbetar med feedback, vilket respondenterna 

till viss del säger beror på att det kan vara problematiskt att få feedback från medarbetare som 

arbetar under dem. 

Gemensamt för de franska respondenterna är att de säger sig uppleva svårigheter med att hantera 

sina egna känslor, något de också säger kan vara dem till last och som de måste arbeta med. 

Generellt är de franska respondenterna överens om att det krävs en anpassning eller förändring i 

beteende beroende på vem som interaktionen sker med. Den respondent som ställer sig negativ 

till detta säger att det kan vara på gränsen till manipulation, han försöker att hålla sig neutral men 

berättar samtidigt att en viss kulturell anpassning kan vara nödvändig. 

Samtliga franska respondenter arbetar för att sätta sig in i sina medarbetares känslor och är 

överens om att empati är viktigt i detta. Ett återkommande tema är de franska respondenternas 

önskan om fysiska möten med sina medarbetare. Bristen på fysiska möten presenteras som ett 

problem. I led att lära känna deras känslor är det viktigt med informella möten, men vi upplever 

att respondenterna tycker att detta arbete försvåras då det finns få tillfällen att träffas då inte 

arbetet är prioriterat. 
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Trots att sociala relationer betraktas som viktigt hos samtliga franska respondenter, lyfter flera av 

dem upp hur organisationen ibland måste gå före, exempelvis genom att utesluta icke-ideala 

medarbetare ur gruppen. Motivation är viktigt för samtliga franska respondenter och skapas 

genom att ledaren delar med sig av information och sina visioner och strategier till gruppen. Vi 

ser också att det anses nödvändigt att anpassa motiveringen kring de individuella behov som gör 

att motivation saknas hos medarbetaren, olika anledningar kräver olika lösningar. Ett ytterligare 

mönster vi identifierar är att sammanhållning är viktigt och också här är fysiska möten önskvärda. 
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4.3. Kina 

Här presenteras det empiriska resultatet av intervjuerna med de kinesiska 

respondenterna. Empirin inleds med en presentation över vad respondenterna hade 

för kunskaper om emotionell intelligens innan och efter intervjun. Därefter 

presenteras empiri med utgångspunkt i de delar som utgör emotionell intelligens 

med start i självmedvetenhet vilket följs av självhantering och sociala relationer för 

att avslutas med relationshantering. Respondenterna har i vissa fall delat med sig 

av egenupplevda händelser i samband med interaktion med andra nationella 

kulturer. Dessa vävs in i den eller de delar av emotionell intelligens som stämmer 

bäst in på vad det är respondenten vill förmedla med sin berättelse och utgör alltså 

ingen egen underrubrik i empirin. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

summering. 

 

4.3.1. Emotionell intelligens 

Bland de kinesiska respondenterna ser vi att det fanns en begränsad förkunskap om emotionell 

intelligens som begrepp. Projektledaren har en tydlig bild av emotionell intelligens, vilket hon 

säger kommer från nyligen avslutade studier. Därifrån har hon också fått med sig en uppfattning 

om vikten av emotionell intelligens, hon säger: 

“Ja, i Kina talas det numera mycket om emotionell intelligens, en del säger att det är viktigare än 

IQ.” 

Gruppchefen säger att han har en viss insikt i ämnet medan IT-chefen säger att han läste 

definitionen som skickades med i mötesinbjudan. Resterande respondenter har en begränsad 

kunskap, exempelvis säger affärschefen: 

“Jag kan inte påstå att jag är speciellt bekant med uttrycket men det är något som börjat bli 

populärt världen över.” 

IT-chefen visar enligt oss dock en medvetenhet kring de olika delar som emotionell består av då 

han säger: 
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“I mina dagliga interaktioner med teamet är den känslomässiga medvetenheten och förståelsen 

för deras stress och frustrationer en daglig nödvändighet för ledaren.” 

Vi identifierar också en enighet i huruvida emotionell intelligens är en viktig egenskap eller inte. 

Samtliga kinesiska respondenter är överens om att det är betydande för såväl medarbetare som 

projektledare och chefer. Gruppchefen lyfter ytterligare en aspekt när han säger: 

“Emotionell intelligens är inte bara för företaget och arbetet, men det är även viktigt för hur du 

hanterar relationer med familjen och andra relationer. Ett verkligt viktigt attribut, i alla år 

genom livet. Det är verkligen viktigt. “ 

 

4.3.2. Självmedvetenhet 

Både IT-chefen och affärschefen säger att det är grundläggande att förstå sig själv för att kunna 

förstå hur andra känner. Affärschefen säger att hon har funderat kring hur hon är som person. 

Hon berättar att hon under de fem år hon har arbetat med sin nuvarande roll varje dag får ta emot 

samtal från upprörda eller arga personer och funderar kring hur det påverkar henne: 

”I de allra flesta fall är jag en snäll och omtänksam person som påverkas mycket av de 

människor som finns omkring mig. Positiva människor gör mig positiv och negativa människor 

påverkar mig negativt.” 

De kinesiska respondenterna säger sig vara duktiga på att identifiera sina styrkor och svagheter. 

IT-chefen berättar att han har gjorts uppmärksam av hans förre chef om vilka som är hans styrkor 

och svagheter. Projektchefen säger att hon har blivit bättre på att lära känna sina svagheter och 

styrkor med tiden och att hon känner till dem bättre idag. Gruppchefen berättar: 

”Jag arbetar aktivt med att försöka besegra mina svagheter.” 

Gruppchefen säger att han är duktig på att upptäcka och förvalta förmågor som hans medarbetare 

besitter. Han fortsätter med att berätta om sina egna styrkor: 

“Min styrka är att jag är väldigt säker på vad jag vill med min karriär, jag är trygg med det jag 

gör och har varit här i 18 år.” 
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Affärschefen säger att en av hennes styrkor är att hon bryr sig väldigt mycket om de hon arbetar 

med, att hon är ärlig och har lätt att lämna jobbiga situationer bakom sig. Hon fortsätter med att 

beskriva sina svagheter: 

“Jag är en person som alltid vill att alla ska må bra, även om det inte är möjligt. Det är en 

svaghet, ibland behöver jag göra människor besvikna eftersom jag inte kan ge dem vad de vill 

ha.” 

 

I fråga om styrkor och svagheter kan vi identifiera flera mönster hos de kinesiska respondenterna. 

Samtliga kinesiska respondenter lägger betoning på att berätta om vilka deras styrkor respektive 

svagheter är och pratar mer om de faktiska egenskaperna än en förståelse för eller acceptans av 

dem. Vi ser också att kunskapen om styrkor och svagheter är karriärsrelaterade och tenderar att 

grunda sig i andras uppfattningar.  

Vad gäller arbetet med feedback kan vi se att det varierar mellan respondenterna. Initialt svarar 

samtliga respondenter att de aktivt arbetar med feedback, men vart efter samtalen går framgår en 

annan bild och vi kan identifiera att det egentligen enbart är en av respondenterna som arbetar 

förebyggande med feedback från medarbetare. Gruppchefen säger: 

”Jag får feedback från människor när de vill ge det, jag söker inte feedback proaktivt.” 

Vi ser att också IT-chefen vänder sig från sina medarbetare i arbetet med feedback och söker den 

istället från kollegor utanför gruppen eller från sin chef: 

”Jag undviker direkt feedback från min grupp, det ger nog inte en korrekt bild.” 

Affärschefen säger att hon har regelbundna samtal med medarbetarna i sin grupp och 

projektledaren ber alltid om feedback efter avslutade projekt. Projektchefen berättar att hon inte 

brukar be om feedback, men att hon i de fall hon ger den brukar fokusera på det positiva: 

”I vår kultur försöker vi att vara positiva. Ibland får jag positiv feedback och ibland ger jag.” 

 

En iakttagelse vi gör är att när frågorna ställs specifik kring vilken förståelse respondenterna har 

för sina egna känslor eller hur de kan identifiera och känna igen dem, handlar svaren uteslutande 
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om att kontrollera känslorna, något som mer rör självhantering än självmedvetenhet. Exempelvis 

berättar IT-chefen att han kan hamna i situationer där hans känslor påverkas på arbetet, men att 

han fortfarande försöker agera rationellt: 

”Du behöver behålla kontroll över dina känslor och vara övertygad om var du står.” 

 

4.3.3. Självhantering 

Samtliga kinesiska respondenter säger att de arbetar med sina känslor. Affärschefen berättar att 

hon i sin arbetsroll får ta emot flertalet upprörda samtal varje dag och att hon själv då måste 

arbeta aktivt med att hantera sina känslor: 

”Jag måste kontrollera mina känslor, men om människor är väldigt arga eller negativa så kan 

det brista och känslorna kommer fram.” 

Av de svar som respondenterna ger kan vi utläsa att samtliga antar en aktiv roll i sitt 

kontrollerande av sina känslor och att det ligger tanke bakom handling. Gruppchefen berättar att 

han har sina rutiner som fungerar för honom och berättar att han efter en dag med mycket press 

gärna sätter sig med en bok för att slappna av. Vi ser att han rankar sin förmåga att kontrollera 

sina känslor högt, han berättar:   

”På en skala 1–10 skulle jag ändå säga 8 eller 9. Att inte förmedla känslor, eller att göra det för 

mycket för den delen, är inte bra. Jag använder mig av känslor, men det betyder inte att jag inte 

kan kontrollera dem. Däremot skulle jag aldrig uttrycka mina känslor oförberett.” 

Projektledaren berättar hur hennes förmåga till självkontroll varierar från dag till dag. Hon säger 

att hon tycker att överreaktioner kan ge stora problem och att det är viktigt att hon kan lugna ner 

sig även om hon är arg: 

”Jag brukar vilja ge mig själv några minuter för att fundera kring hur jag känner. Ibland skriver 

jag förebyggande ned anteckningar på vad jag förväntar mig från en annan person, innan jag 

bemöter honom eller henne.” 
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Det mönster vi identifierar med aktiv självkontroll styrks också av projektchefen som berättar att 

hon brukar ta ett par lugna minuter med djupa andetag där hon frågar sig själv vad som händer 

och försöker anpassa känsloläget innan hon återgår till den situation som gjorde henne upprörd. 

 

På frågan huruvida respondenterna anpassar sig eller ändrar sitt beteende beroende på vilka 

personer de interagerar ser vi splittrade svar.  Affärschefen säger att kulturer är olika, men tror 

inte att hon själv ändrar sig så mycket utifrån det. Hon säger: 

”Så länge man behandlar andra människor från hjärtat så kommer de att känna det och göra 

detsamma, oavsett kultur.” 

Inte heller IT-chefen säger att han anpassar sitt beteende efter olika nationella kulturer utan ser 

sig själv som väldigt konsekvent. Från de andra respondenterna får vi andra typer av svar, de 

berättar hur de väljer sitt beteende beroende på vem de interagerar med. Projektchefen säger att 

vissa människor är väldigt öppna och lätta att diskutera med medan andra kräver att man 

kontrollerar sina känslor mera och att hon anpassar sig efter det. Projektledaren säger: 

”Jag har olika roller beroende på vilken kultur jag möter. I Kina är det otroligt viktigt att visa 

respekt för chefen, där är också de olika chefsnivåerna väldigt viktiga. I Indien visar jag väldigt 

mycket empati, det är något som jag har märkt att de uppskattar.” 

Också gruppchefen anpassar sig, och berättar att han har bott och arbetat i Australien under flera 

år och att anpassningsbarheten då blev en av hans styrkor: 

”Jag vet hur jag ska göra för att ta reda på vad en kultur står för och komma in i den. Jag 

försökte till och med ändra mina hobbyer för att matcha kulturen och började faktiskt spela, 

vilket jag inte gjorde i Kina. Varje dimension i en kultur är mycket intressant för mig.” 

Gruppchefen säger att det viktigaste när man arbetar med andra kulturer är en ömsesidig 

förståelse och arbetar med tydlighet för att skapa en grund för detta. 

 

Vi kan se att de kinesiska respondenternas upplevelser från att arbeta med andra nationella 

kulturer skiljer sig åt. Affärschefen säger sig inte känna så stora skillnader från ett kulturellt 
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perspektiv, men att olika tidszoner och språk kan vara försvårande. Gruppchefen berättar om en 

händelse i Australien då en av hans medarbetare alltid var frånvarande från det dagliga 

eftermiddagsmötet. När han frågade varför fick han svaret att mannen hade sju döttrar, några 

katter och hundar samt en get som behövde tillsyn. Det han gjorde var att förlägga det dagliga 

mötet till förmiddagen istället, vilket löste det problemet, han säger: 

”Familjen var viktigare än arbetet, så är det inte i Kina. Du kan ha massa barn eller husdjur, 

men arbete är arbete och om du lämnar så är det respektlöst.” 

Projektchefen delar med sig av en situation där hon upplevde att hon inte hanterade situationen 

optimalt. Hon berättar att hon ledde ett projekt bestående av amerikaner, européer och indier och 

hade själv sitt fokus på att projektet skulle ros i hamn. Hon säger att slutresultatet blev lyckat, 

men alla inblandade var missnöjda i efterhand: 

”Amerikanerna och européerna trodde att de var experter, men de verkliga experterna var 

indierna Kulturer har stora skillnader, vissa grupper behöver skapa sig en större förståelse av 

sammanhanget, vissa vill förbereda sig noggrant och andra ställer många frågor. Jag hanterade 

inte detta så bra på den tiden.” 

 

4.3.4. Social medvetenhet 

I samtalen som handlar om social medvetenhet kan vi urskilja en enighet bland de kinesiska 

respondenterna där de är överens om att det är viktigt att förstå de känslor som deras medarbetare 

känner. Projektchefen säger: 

”Ja, givetvis anser jag att man måste bry sig om andras känslor. Vi är alla människor, inte 

maskiner. Människor kan inte bara följa en process och logik eftersom de har individuella 

känslor. Vi måste förstå detta för att arbeta med dem.” 

Projektchefen berättar att hon söker tecken såsom gester och tonlägen. Projektledaren säger att 

hon träffar många klienter från olika bakgrunder och organisationsnivåer: 

 ”Jag föredrar att känna till hur någon mår, är han på bra eller dåligt humör? När jag har 

kommit underfund med det försöker jag att få reda på hans bakgrund för att veta hur jag ska 

kommunicera med honom.” 
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Gällande om en sådan förståelse eller känslomässig anknytning med medarbetarna hjälper 

respondenterna att utöva sitt ledarskap ser vi att de kinesiska respondenterna är splittrade. Tre av 

dem berättar att det hjälper dem. Gruppchefen säger att det är omöjligt att agera ensam och att det 

krävs relationer för att få projekten att gå framåt. Vi ser också att projektledaren är inne på 

samma spår då hon säger att hon behöver support från sin grupp, hon utvecklar: 

”Jag vill arbeta med personer som är lätta att kommunicera med, men det viktigaste är att det är 

en person som står mig nära och förstår mina känslor. Det gör nytta i arbetet.” 

Vi kan ana en annorlunda syn hos IT-chefen de andra, då han säger att han ser mycket till 

medarbetarens prestation när det gäller hur de mår och att känslor och stress hos en medarbetare 

kan upptäckas tidigt i ett projekt utifrån hur medarbetaren presterar. Han berättar: 

”Om en medarbetare upplever svårigheter så är vi ganska öppna, det är inte någon tydlig 

hierarki och vi står varandra nära i gruppen. Vem som helst kan komma till mig direkt utan att 

tveka.” 

 

Bland respondenternas svar kan vi urskilja ytterligare en skiljepunkt och det är synen på empati. 

Projektledaren berättar att hon inte ser sig själv som en empatisk person, men säger att hon 

förväntar sig att chefer och medarbetare omkring henne visar empati. Hon berättar också att hon 

själv spelar med och visar sig empatisk när det krävs eller förväntas för att hon ska nå resultat. 

Gruppchefen säger att empati är viktigt, men är inte säker på att det alltid är det som är viktigast: 

”Empati är inte alltid det allra viktigaste. När det händer mycket saker på samma gång måste jag 

prioritera. Då måste verksamheten prioriteras tillsammans med våra gemensamma KPI: er.” 

IT-chefen berättar om vad han säger är en skillnad mellan orientalisk och västerländsk kultur och 

kopplar det till empatibegreppet. Han säger att västvärlden uttrycker sig genom att visa känslor 

och sympatier medan den orientaliska, och då inkluderande den kinesiska kulturen, uttrycker sig 

annorlunda: 

”Vi uttrycker oss inte med hårda ord utan genom att använda mjuka och försiktiga ord, genom 

att undvika konflikter och tuffa situationer och genom att kontrollera våra känslor. Vi försöker att 
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förstå människors situationer och därigenom undvika irrationella reaktioner och här kommer 

empati in som en viktig del. Det är bra för att hantera missförstånd exempelvis.” 

Vi kan också identifiera en problematisering av empati av projektchefen som säger att det inte är 

något enkelt då det är väldigt svårt att säga till någon att man helt och hållet förstår den personen. 

Hon berättar om sin syn på empati: 

”Från min synvinkel innebär empati att stå i en annan persons skor och att få den personen 

känner att du står där tillsammans med honom eller henne.” 

 

När det kommer till att läsa av sina medarbetares känslor ser vi att det är någonting som samtliga 

kinesiska respondenter säger sig vara duktiga på. Projektledaren säger att detta är en färdighet 

som hon har utvecklat. Idag har hon en global arbetsroll och behärskar engelska väl, men berättar 

att det inom företaget finns många olika varianter på engelska vilka är olika lätta och svåra för 

henne att förstå. När hon får svårt att följa med berättar hon att hon brukar gå tillbaka till att 

identifiera känslor för att lättare skapa sig en förståelse för vad som sägs i konversationen. 

Projektchefen säger att det är viktigt att lära känna personens informella sidor för att kunna veta 

hur den känner. IT-chefen berättar att de har en We Chat-grupp där de skriver saker som inte är 

arbetsrelaterade, han säger också att de nyligen klättrade i berg som en gemensam aktivitet i hans 

grupp. Också gruppchefen delar denna syn och säger att luncher, middagar, team building-

aktiviteter och basket är exempel på värdefull tid för att få en mer personlig konversation med 

medarbetarna där han får reda på mer om deras personlighet och familjeliv utanför arbetet. Han 

säger: 

”Jag försöker att inte vara så auktoritär vid sådana här tillfällen, istället för att agera som deras 

chef försöker jag ta en roll som storebror för att komma närmare dem.” 

Med utgångspunkt i de svar som respondenterna ger kan vi se att denna typ av tillställningar eller 

aktiviteter är viktiga för de kinesiska respondenterna när det kommer till sociala relationer. Detta 

stärks ytterligare av projektchefen som säger: 
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”Det är väldigt viktigt. Om vi träffas och pratar om personliga saker, familj och hobbyer kommer 

vi att känna oss närmare varandra. När man har en nära relation till en person kan du vara mer 

öppen och tala friare och klarare eftersom det finns en bättre förståelse.” 

 

4.3.5. Relationshantering 

Inom relationshanteringen kan vi identifiera flera mönster med utgångspunkt i vad 

respondenterna svarar, framförallt ser vi att förståelse för medarbetarnas känslor hänger ihop med 

relationshantering.  IT-chefen berättar om sin syn på sambandet mellan det och motivation: 

”För mig som ledare är det viktigt att för att jag ska kunna motivera medarbetarna.” 

När affärschefen pratar om motivation säger hon att det första steget är att identifiera vad som 

motiverar den enskilda personen. Hon berättar att det är viktigt att hon delar sin sina visioner och 

presenterar mål som de vill uppnå. Hon säger att alla är olika: 

 ”Vissa personer vill alltid lära sig nya saker, och då måste du motivera dem med nya uppgifter. 

Andra känner sig motiverade genom att få ett erkännande eller att känna att de blir sedda.” 

Projektledaren säger att det är viktigt att medarbetarna känner en tillit till henne, att hon som 

ledare behöver pressa dem, men för att hon ska kunna göra det krävs att de litar på henne. Hon 

fortsätter: 

”Det näst viktigaste är att jag är stöttande. Alla har olika projekt att hantera och det är inte 

alltid de bara jobbar i mitt projekt. Jag måste få deras liv att kännas enklare och stödja dem 

genom att förstå deras begränsningar.” 

Att både projektledaren och affärschefen pratar om den enskilde personen menar vi stärker det vi 

inledningsvis sa om gemensamma mönster för förståelse av medarbetarnas känslor. Affärschefen 

betonar hur alla är olika och projektledaren tar hänsyn till att alla har olika projekt att hantera och 

vill underlätta för var och en av dem. 

IT-chefen berättar att han inte har några problem att hylla en medarbetare framför de andra om 

den har gjort något bra, men väljer att ta negativa händelser, som frustrationer eller bristande 
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motivation, enskilt. Också affärschefen belönar gärna sina medarbetare om de har uträttat något 

positivt, hon berättar: 

“När min grupp har arbetat riktigt hårt så går jag mer än gärna till ledningsgruppen och 

berättar det. Jag belönar alltid de som arbetar hårt.” 

Gruppchefen och projektchefen säger att det inledningsvis är viktigt att hitta orsaken till att 

motivationen tryter. Gruppchefen vill ha en kommunikation med personen där han beskriver 

upplägget som följer, han säger: 

”Kommunikationen ska vara mer lyssnande än talande från min sida. Jag försöker att ställa 

några få frågor, men lyssna desto mer. Jag vill låta dem uttrycka sig själva så att vi kan hitta ett 

sätt att lösa problemet.” 

Vi kan se att detta förfarande också återkommer hos projektchefen som säger att hon först vill 

försöka förstå bakgrunden för att därefter lösa problemet tillsammans med personen. Här menar 

vi att mönstret som återkommer från sociala relationer och behandlar förståelse för andras känslor 

än en gång förstärks då respondenterna vill få en bakgrundsförståelse till problemet för att kunna 

lösa dem, detta tycker vi oss se återkommer även i konflikthanteringen. 

IT-chefen berättar att den kinesiska kulturen undviker konflikter inför sina chefer. Om en konflikt 

uppstår säger affärschefen att det viktigaste återigen är att förstå den uppkomna situationen 

genom att lyssna: 

 ”Jag lyssnar och talar med dem båda för att sedan dela deras syner till varandra. När personer 

agerar såhär är det mycket möjligt att de inte förstår vilken påverkan det har på andra 

människors känslor.” 

Vidare berättar hon att hon i ett första skede pratar med de inblandade separat, och helst ansikte 

mot ansikte, men att hon kan behöva prata med båda samtidigt om situationen ändå inte har lösts. 

Också projektchefen talar helst med parterna enskilt först vid en konflikt. 
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4.3.6. Sammanfattning av kinesisk empiri 

Generaliserat kan vi säga att de kinesiska respondenterna inte besatt en förkunskap kring 

emotionell intelligens, även om en av dem kände till det bra och två hade en uppfattning om 

begreppet sedan tidigare, om än ej ingående. Vid slutet av intervjun kunde samtliga respondenter 

konstatera att emotionell intelligens är en viktig förmåga för både medarbetare, projektledare och 

chefer. 

Flera av respondenterna betonar vikten av att känna sig själva för att kunna lära känna andra, men 

när självmedvetenheten kommer på tal diskuteras nästan uteslutande förmågan att hantera eller 

kontrollera sina känslor, inte hur väl man kan identifiera eller känna dem. Samtliga kinesiska 

respondenter visar på en medvetenhet kring sina styrkor och svagheter, men hänvisar i flera fall 

till att andra personer har berättat för dem vad de är duktiga och sämre på. De pratar inte heller 

om styrkor och svagheter i generella termer utan går gärna in på vilka attribut som representerar 

dem själva. Gällande feedback är det någonting som de kinesiska respondenterna säger sig arbeta 

med. I samtalen framgår dock att det enbart är en av respondenterna som proaktivt ber om 

feedback från medarbetare, resterande får mestadels upplyftande kommentarer från chefer eller 

andra inom organisationen.  

Samtliga kinesiska respondenter beskriver att de arbetar med självkontroll över sina känslor, 

något de också säger att de mestadels är duktiga på. En av respondenterna berättar att han 

använder sig av känslor, men att de då är kontrollerade och förberedda. Vad gäller anpassning 

beroende på individ eller kultur är svaren inte samstämmiga. En av dem berättar att han anpassar 

sig mycket, medan flera säger att kulturer är olika men att de inte anpassar sig och istället talar 

om förståelse och tydlighet. 

Vi ser att det råder en enighet i att det är viktigt att förstå de känslor som medarbetare upplever 

och flera av respondenterna säger att det hjälper dem att utöva sitt ledarskap. Däremot är 

respondenterna inte eniga kring empatins betydelse. En av dem säger att hon visar sig empatisk 

för att det förväntas av henne, även om hon inte känner så. Andra respondenter berättar att det är 

viktigt, men inte nödvändigtvis viktigast och att det är komplicerat att fullt ut kunna känna empati 

för en annan person. Samtliga respondenter säger sig vara duktiga på att läsa av hur deras 

medarbetare känner och poängterar vikten av informella möten i det arbetet. 
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Att förstå känslor identifieras som en grund till att skapa motivation, tillsammans med förmågor 

som att skapa tillit och dela visioner.  
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4.4. Sverige 

Här presenteras det empiriska resultatet av intervjuerna med de svenska 

respondenterna. Empirin inleds med en presentation över vad respondenterna hade 

för kunskaper om emotionell intelligens innan och efter intervjun. Därefter 

presenteras empiri med utgångspunkt i de delar som utgör emotionell intelligens 

med start i självmedvetenhet vilket följs av självhantering och sociala relationer för 

att avslutas med relationshantering. Respondenterna har i vissa fall delat med sig 

av egenupplevda händelser i samband med interaktion med andra nationella 

kulturer. Dessa vävs in i den eller de delar av emotionell intelligens som stämmer 

bäst in på vad det är respondenten vill förmedla med sin berättelse och utgör alltså 

ingen egen underrubrik i empirin. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

summering. 

 

4.4.1. Emotionell intelligens 

Vid intervjuernas inledningsskede såg vi att förförståelsen för emotionell intelligens var 

begränsad, det var enbart säkerhetschefen och affärschefen som var bekanta med begreppet sedan 

innan. Med bakgrund av de samtal som förts under intervjuerna fick respondenterna i slutet svara 

på om de ansåg emotionell intelligens vara en viktig förmåga. Här såg vi en enighet inom 

gruppen där samtliga var överens om att så var fallet. Projektchefen säger: 

”Det är viktigast för chefen eftersom det är den som pekar med handen och ska få teamet att 

fungera. Sen är det naturligtvis bra om det finns något mått av det hos medarbetaren, men det är 

inte lika skadligt om det brister där.” 

Däremot kunde vi identifiera en splittring i frågan om emotionell intelligens är särskilt viktig vid 

arbete med andra kulturer. Här är kontorschefen inte övertygad om att det är viktigare, till 

skillnad från projektchefen som säger:  
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”Hur vi reagerar på hemmaplan är ganska självklart, men i nya kulturer måste man känna efter 

mycket mer, annars kan det gå gruvligt fel. Hur viktigt det är att inte folk tappar ansiktet 

exempelvis, det är vansinnigt viktigt i andra kulturer.” 

 

4.4.2. Självmedvetenhet  

Under samtalen som rör självmedvetenhet ser vi ett gemensamt drag hos de svenska 

respondenterna där de lyfter reflektion. Projektchefen säger att det är enklare att läsa av sina 

känslor i efterhand och upplever att det kan vara svårt i stundens hetta. Han berättar att han 

brukar reflektera över vilken inverkan hans känslor har spelat, men säger också att det kanske 

inte enbart är positivt för då ”blir man aldrig nöjd”. Säkerhetschefen berättar att han funderar på 

vad som hände, hur det påverkar honom och varför han kände som han gjorde. Därefter säger han 

att han försöker han lämna det negativa bakom sig men behålla lärdomen. Även kontorschefen 

brukar ägna en stund åt eftertanke, han säger: 

”Jag brukar reflektera och analysera olika tänkbara scenarion eller ett beslut efter en 

uppkommen situation och då kommer också mina egna känslor in i reflektionen.” 

Butikschefen berättar att han lägger känslorna åt sidan vid beslutsfattande i arbetslivet och säger 

att många har lämnat feedback till honom om att han är en långsam beslutsfattare. Han berättar 

att han vill veta att det är rätt beslut som tas och vill känna till konsekvenserna av det innan han 

fattar ett beslut. Då är det viktigt att inte låta beslutet vara känslostyrt säger han och fortsätter: 

”Jag har varit med om beslut som har fattats vid kaffeautomaten. De fattas, men förankras inte 

och de har alla varit dömda att misslyckas, och har misslyckats.” 

Vi ser att han får medhåll från säkerhetschefen som säger att det finns få beslut som kräver att 

man fattar dem för snabbt, han berättar: 

”Har man inte tänkt igenom hur det blir i förlängningen så har man bara löst det för stunden.” 

 Affärschefen berättar att han reflekterar mer idag än han gjorde tidigare i sin karriär: 

“För 20 år sedan reflekterade jag inte, jag bara körde. Men det handlar om en mognad vilket har 

kommit med åren, och förståelse, nu är det en automatisk process. Det börjar med medvetenhet 
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och sedan hur man hanterar denna vetskap. Idag svarar jag inte på ett korkat mail direkt, jag 

låter det sjunka in lite för att sedan svara med ett konstruktivt resonemang istället för att låta 

mina känslor avspeglas i svaret.” 

Här kan vi dock se en skillnad, affärschefen säger att det är en process som har mognat fram 

medan säkerhetschefen berättar att reflektion och analys är något han “gjort sen barnsben”. 

 

I likhet med att vi kan se reflektion som ett återkommande mönster, kan vi konstatera att de 

svenska respondenterna, utifrån sina svar, arbetar med feedback på ett likartat sätt. Projektchefen 

berättar att de som svarar på frågorna är anonyma, även affärschefen har använt en anonym 

metod. Dock säger affärschefen att detta är svårt i ett litet team då man ganska enkelt kan läsa 

mellan raderna och förstå vem som skrivit vad. Han fortsätter: 

“Det är lite utmanande med feedback faktiskt, kanske inte alltid så bekvämt men det är nyttigt.” 

Kontorschefen brukar ställa frågor som rör hur han har hanterat situationen och var det finns 

förbättringspotential, han säger: 

”Jag är van att få en personlig utvärdering från varje kund, så feedback är ingenting jag 

upplever som jobbigt eller främmande.” 

Säkerhetschefen säger att han brukar fokusera på att fånga upp vad medarbetarna pekar på som 

bra och dåligt och ser det som ett kontinuerligt lärande. Han berättar att man inte heller ska vara 

rädd för att ge feedback, men säger att den bör vara konstruktiv. Liksom de andra ser vi 

att butikschefen arbetar med kontinuerlig feedback. Han berättar att han brukar ha 

uppföljningsmöten efter varje delmål för att säkerställa att alla är med och få möjlighet att höra 

om han har missat något, han säger: 

”Jag tycker att det hänger ihop med hur man arbetar för att förstå sina medarbetare. Om jag inte 

får någon feedback från dem kommer jag aldrig att förstå var de står känslomässigt heller. Om 

jag inte förstår dom kommer projektet förmodligen att bli pannkaka.” 

Butikschefen berättar att han ibland får feedback om att han är en långsam beslutsfattare, men 

säger samtidigt att han inte fattar beslut som kommer att medföra arbetsproblematik: 
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“Jag behöver veta att det är rätt beslut som fattas och vilka konsekvenser det kommer att få tre 

steg fram.” 

Här ser vi att han får medhåll från de andra respondenterna som återigen berör ämnet reflektion 

då de säger att det är viktigare än en snabb process. Säkerhetschefen säger: 

“Det finns få beslut som kräver att man fattar dem för snabbt. Har man inte tänkt igenom hur det 

blir i förlängningen så har man bara löst problemet för stunden.” 

 

Även när det gäller att identifiera styrkor och svagheter ser vi att svaren från de svenska 

respondenterna har samma karaktär och de är överens om att de har blivit bättre på detta med 

åren. Affärschefen säger: 

“Möjligheten att identifiera beror på vilken typ av frågeställning. Det blir svårare att värdera 

sina styrkor och svagheter när ämnet är luddigt och man förväntas att svara någonting, då är 

man ute på lite hal is. Då är frågan om jag vara aktiv eller passiv, risken är att det blir fel oavsett 

vad jag säger i en sådan situation. När ämnet är lite klarare och man vet lite mer om vad som är 

rimligt, kan man agera därefter, då är det lite klarare med styrkor och svagheter tycker jag.” 

 

4.4.3. Självhantering  

När det gäller kontroll över de egna känslorna ser vi att de svenska respondenterna är eniga om 

att de inte har några större problem med att hantera sina känslor. Flera av dem beskriver sig 

själva som lugna personer, säkerhetschefen säger:  

“Jag skapar ett lugn omkring mig. Jag är fundersam och hetsar inte upp mig så mycket.” 

Affärschefen berättar att han har blivit bättre på att hantera sina känslor och att mognaden har 

kommit med åren, han säger: 

”Tidigare i karriären kunde man i ren irritation svara på ett mail direkt bara för att andra 

personen svarade korkat. Det gör jag väldigt sällan idag då skall det vara nåt bra dumt, eller 

man kan ju ha en dålig dag och agera i affekt. Så den biten har väl blivit bättre. Det är väl en 
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självreflektion att man kan koka inombords eller vara irriterad att man kan låter det sjunka in 

lite och resonera mer konstruktivt i svaret.” 

Här ser vi också att kontorschefen stämmer in med de andra, han berättar att han är duktig på att 

fördela sin energi: 

”Jag har lätt att kontrollera och hålla tillbaka om det rör en skitgrej, men om det är någonting 

som rör etik och moral exempelvis så brukar jag inte hålla tillbaka utan säga vad jag tycker och 

tänker.” 

Butikschefen beskriver sig själv som behärskad, men säger att han ändrar sin personlighet till att 

bli konkret, rak och kort på möten. Han berättar att han dock blir irriterad på människor som inte 

respekterar andra människors tid: 

”Jag blir irriterad om någon inte har förberett sig och det säger jag gärna till den personen, 

ibland öppet även om jag kan ångra det i efterhand om jag har outat en person.” 

 

Anpassning är även det en aspekt av självhantering och här tycker vi att de övergripande svaren 

från respondenterna stämmer överens med varandra. De flesta av respondenterna berättar att de 

även medvetet anpassar sig när de träffar människor från andra kulturer. Säkerhetschefen berättar 

att han har fått mycket initial respekt när han arbetade i Asien då han är lång och blond, men att 

han fick mer respekt när han lärde sig språket och kunde hälsa personerna på deras eget språk. 

Under en period i Spanien fick han lägga sig till med ett gestikulerande kroppsspråk då den 

”nordiska kylan” inte fungerade. Gesterna har han tagit med sig tillbaka till Sverige och han 

upplever att de uppskattas av personer som har invandrat till Sverige då de förstår honom bättre 

och känner igen sig. Han fortsätter: 

”Det är viktigt för mig att lära mig om deras kultur, och det är mer än bara ett annat språk.” 

  

Projektchefen har bott utomlands under stora delar av sin karriär och haft arbetsrelationer inom 

Norden, Tyskland, Storbritannien, Benelux, Östeuropa samt flera länder i Asien och Afrika. Han 

berättar att ett av de största misstagen är att tro att länder som förväntas likna varandra ska ha 

små kulturella skillnader och tar Danmark och Sverige som ett exempel, han säger: 
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”Att blanda allvar och skämt och ändå vara seriös är väldigt komplicerat i Sverige, man förlorar 

lätt trovärdighet och det väcker förvirring, men i Danmark går det alldeles utmärkt. Det gör nog 

många svenskar lite förvirrade, och det är många svenskar som tycker att danskar är oärliga. 

Trots en skämtsam jargong så är man inte vänner utan förhandlar lika hårt ändå.” 

Projektchefen poängterar betydelsen av anpassning till andra kulturer och berättar: 

”Om man inte är tillräckligt duktig på att anpassa sig så spelar inte de arbetsmässiga 

erfarenheterna så stor roll. Finns exempel på personer som har fått ta ett steg tillbaka och bytas 

ut då det har krockat helt kulturellt, det är personer som har gjort ett fullgott jobb hemma.” 

Han tar Kina som ett exempel som skiljer sig mycket från Sverige och säger att hans erfarenhet är 

att kineserna använder sina känslor som ett vapen i diskussioner: 

”De höjer rösten, slår i bord och skriker på ett medvetet sätt vi svenskar är väldigt ovana vid. 

Det är väldigt stor skillnad från Sverige.” 

I enlighet med de tidigare respondenterna kan även kontorschefen berätta om sina erfarenheter av 

att anpassa sig beroende på vilken kultur som personen kommer ifrån, han säger: 

”Man kan inte dra en kultur eller nationalitet över en kam, men däremot så är man mer vaksam i 

en affär baserat på varifrån personen kommer. Det är erfarenhetsbaserat.” 

Han berättar att det handlar om generaliseringar, men säger att kulturer från mellanöstern besitter 

en rak kommunikation, svenskar är försiktiga och asiatiska kunder alltid säger ja, oavsett om de 

har planerat att fullfölja en affär eller inte. Han berättar att han har fått lära sig vad som 

uppskattas och inte i andra kulturer genom erfarenhet: 

”Ett exempel är att man aldrig kan tacka nej till en person från mellanöstern, det anses ofint. Du 

måste dricka eller äta någonting, oavsett. Man kan säga nej till kaffe tre gånger, men då får du te 

eller saft istället.” 

Också affärschefen säger att han måste anpassa sitt beteende till andra kulturer och tar upp 

skillnaden mellan fransmän och indier som ett exempel: 
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“Fransmän gillar att prata mycket och bara kör på, då får man säga stopp, sluta diskutera och 

försöka komma till skott istället. Indier säger inte någonting eller ger ett svar om att inte svara 

på frågan istället.” 

Den vi kan se skiljer sig från de övriga respondenterna i sitt resonemang är butikschefen. Han 

säger att han främst inte ser kulturen, utan försöker fokusera på att läsa av individen istället. När 

han berättar om ett inköp i Danmark som gick fel, ser vi dock att han kan identifiera kulturella 

skillnader. Han säger att alla parter var överens efter mötet men han fick ingen skriftlig 

orderbekräftelse. När ordern dök upp stämde den inte alls och efter ett samtal med agenturen 

framgick att de inte hade delat hans åsikt utan förändrat orden själva, han säger: 

”Det är något jag har lärt mig, med danskar ska man ha signat och klart när man lämnar 

rummet, så där hade jag i efterhand inte lämnat utan ordern. Jag tror att det är väldigt 

svenskt att skicka skriftliga beslut på allting.” 

Med utgångspunkt i detta menar vi dock att de svenska respondenterna generellt kan sägas vara 

överens om att anpassning är nödvändigt. Butikschefen är den som är av avvikande åsikt, men i 

hans resonemang kan vi se tendenser där han ändå pratar om att anpassa sitt beteende. Vi menar 

att hans prioritet att se till individen först inte nödvändigtvis utesluter att han också anpassar sitt 

beteende beroende på kultur, något som också stärks i den anekdot han själv berättar.  

 

4.4.4. Social medvetenhet  

Vi ser ett tydligt mönster i att de svenska respondenterna arbetar för att förstå känslorna hos sina 

medarbetare. Säkerhetschefen säger att han på senare tid har förstått vikten av att ha denna typ av 

känslomässiga förståelse för att kunna identifiera om något skaver, för att då kunna ha ett enskilt 

möte om just det problemet. Butikschefen berättar hur han brukar göra: 

”Jag försöker att vara personlig och transparent i allt jag gör, men ändå på ett professionellt 

sätt och det brukar resultera i att folk öppnar upp sig och berättar saker för mig.” 

Även kontorschefen säger att han försöker att vara personlig i sitt agerande med medarbetare och 

ställer mycket öppna och mjuka frågor som behandlar privatlivet mer än det professionella livet. 
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Han berättar att han kan ställa frågor om vad medarbetarna har gjort i helgen för att få dem att 

öppna upp sig. 

Samtliga respondenterna berättar att de upplever sig duktiga på att känna av hur andra människor 

känner, även om affärschefen säger att det inte är enkelt. Projektchefen är dock av en annan åsikt 

än affärschefen och säger att det ibland till och med är lättare att känna av andras känslor än sina 

egna: 

“Man observerar ju andra på ett annat sätt än man ser sig själv. Ofta är det ju något man vill 

göra och för att genomföra det så är det viktigt att man får alla med sig.” 

 

På samma sätt som vi kan se att alla respondenter arbetar för att förstå medarbetarnas känslor, ser 

vi också tydligt att det är viktigt för de svenska respondenterna att förstå de relationer som 

existerar inom gruppen. Säkerhetschefen knyter tillbaka till just förståelsen för medarbetarna då 

han berättar att om ledaren har koll på hemförhållanden och liknande så underlättar det förståelse 

för eventuella begränsningar och problem som medarbetaren kan ha. Butikschefen berättar att 

han tycker att det är positivt att söka efter gemensamma nämnare mellan medarbetare, det 

underlättar lagbygget och han som ledare kan då agera fanbärare. Han utvecklar: 

”Kan man få med sig gruppen inte bara professionellt utan också socialt så orkar alla kriga på 

lite extra.” 

  

Butikschefen och kontorschefen är överens om att denna förståelse hjälper dem mycket i arbetet 

och säger båda att allokeringen av arbetsuppgifter blir bättre om de har en förståelse för hur deras 

grupp mår. Kontorschefen summerar: 

”Om jag förstår mina medarbetare bättre så kan jag hjälpa dem mer anpassat efter just dem och 

på så sätt få ett bättre resultat.” 

Affärschefen säger att han, genom att förstå sina medarbetare, får en annan förståelse till varför 

de exempelvis inte gör vad de blir tillsagda: 
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“Det kan finnas andra aspekter bakom beroende av andra leveranser. Då kan man använda sig 

lite av den emotionella intelligensen för att förstå vad som ligger bakom.” 

 

Att de svenska respondenterna är överens i sin övertygelse om vikten av att förstå medarbetarnas 

känslor och de sociala relationerna går enligt oss hand i hand med den enade åsikten om empatins 

stora betydelse. Samtliga respondenter betonar vikten av empati, även om de tillskriver den olika 

tyngd. Säkerhetschefen säger att empati för honom innebär medkänsla och igenkänning, ett 

synsätt som delas av butikschefen som beskriver empati som förmågan att kunna sätta sig in i 

andra personens mående och förstå hur de känner, även om han säger att han nödvändigtvis inte 

håller med dem. Projektchefen beskriver empati på följande sätt: 

”Vi är människor. Det är både på gott och ont, men man måste försöka förstå hur andra känner 

och ser i en. Ofta kanske jag upplevs som lite defensiv, men om det finns en risk att personen 

känner sig hotad måste man dämpa det hotet.” 

Kontorschefen beskriver sig själv som en känslomänniska med stark empati som påverkas 

mycket av sin omgivning och hur personer i den mår, han säger: 

”Det är viktigt för mig att vara empatisk och att andra upplever mig som empatisk. Om andra ser 

mig som empatisk är det också enklare för mig att connecta med dem.” 

Affärschefen är enig med de övriga respondenterna om att empati är viktigt, men är samtidigt den 

av respondenterna som säger att man inte ska tillskriva empati för stor betydelse. Han utvecklar: 

“Empati tycker jag att man skall ha så gott det går, sen får man inte lägga empati i allt. Det är 

lätt att det blir lite ‘synd om mig’, det är inte det hållet man vill gå. Man kan ha förståelse för den 

andra personens situation, men där är ändå ett jobb som skall göras, så det skall inte gå för 

långt.” 

 

4.4.5. Relationshantering 

Vad det gäller motivation av medarbetare ser vi att de svenska respondenterna använder sig av 

olika lösningar. Affärschefen berättar att han försöker att uppmuntra och ge direkt feedback till 



72 

 

 

sina medarbetare om de löser en situation på ett bra sätt. Projektchefen säger att utgångspunkten 

för honom för att motivera medarbetare är att identifiera ett gemensamt mål som alla kan förstå 

och solidarisera sig med.  

Kontorschefen berättar att han alltid försöker att ha en bra och tydlig moralkompass och att alltid 

agera som ett gott föredöme. Detta är någonting som också butikschefen tar fasta på, han säger: 

”Jag kan nog nästan skjuta på mina grejer för att visa mig på golvet eller driften några timmar 

för att underlätta eller kicka igång ett projekt för att bryta ner hierarkin. Och det är nog också 

inspirerat av dåliga ledare jag har haft som inte kan verksamheten.” 

Säkerhetschefen är inne på samma spår som butikschefen: 

“Jag försöker att vara ett föredöme, som människa. Var en bra människa. Går jag till mig själv 

så är det svårt att begära något av mina medarbetare som jag själv inte kan stå för.” 

Om det saknas motivation brukar säkerhetschefen ställa frågor för att ta reda på var det brister, 

han säger.: 

”Jag berättar att jag tror på personen och att jag står bakom. Att jag förklarar visionen om 

varför arbetsuppgiften är nödvändig. Viktigt också att sälja in det som är mindre roligt.” 

Till skillnad från säkerhetschefen berättar butikschefen att han försöker att vara transparent och 

ärlig, även om moivationsbristen grundar sig i en negativ inställning till arbetsuppgifterna, han 

berättar: 

”Jag berättar att jag inte tycker att allt är roligt själv och försöker visa upp en mänsklig och 

förstående sida om varför motivationen är låg, men lyfter ändå fram hur det kommer att bli i 

nära framtid.” 

 Projektchefen berättar hur han arbetar för att skapa sammanhållning och motivation i gruppen: 

“Hitta ett mål som alla kan förstå och solidarisera sig och identifiera sig med.” 

Kontorschefen säger att också han arbetar med frågor, gärna av öppen karaktär, i kombination 

med aktivt lyssnande för att försöka analysera var i ledet det brister. Detta förfarande delas av 

projektchefen som dessutom säger att det dessutom är viktigt att man behandlar negativa 

beteenden och attityder individuellt och inte i grupp. Vidare berättar projektchefen att det sällan 
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är lönen som är problemet med bristande motivation utan att det oftare handlar om 

familjeförhållanden eller andra personliga förhållanden, han säger: 

”Jag har aldrig stött på någon där lönen är det viktigaste, men det är en hygienfaktor.” 

 

Vi kan urskilja snarlika metoder hos de svenska respondenterna för att lära sig och förstå 

relationerna mellan och med medarbetarna. Säkerhetschefen berättar att han förespråkar en lugn 

och avslappnad miljö där han kan lyssna på vad medarbetarna har att säga, han säger: 

”Jag vill att vi har obligatorisk fika varje morgon där vi pratar om föregående dag. Jag har alla 

samlade och kan föra in ett budskap.” 

Denna typ av upplägg är något som vi också identifierar hos de andra respondenterna. 

Kontorschefen berättar hur viktigt det är att bli en i gänget och medverka vid gemensamma 

luncher exempelvis. Det gör även butikschefen som dessutom säger att han brukar prova att 

bygga olika konstellationer av medarbetare för olika projekt för att se vad som händer med deras 

relationer. 

 

Konflikthantering ser vi att respondenterna löser på olika sätt. Vid en öppen konflikt berättar 

kontorschefen att han tar dem båda åt sidan, han vill inte lösa det inför övriga medarbetare. 

Säkerhetschefen berättar att han försöker sätta sig in i konfliktens bakgrund och utgår därefter 

från individerna, han säger: 

”Om de har ett problem privat eller professionellt så kanske jag kan hjälpa genom att relatera 

till egna erfarenheter.” 

Han fortsätter med att berätta att de flesta konflikter som sker på hans arbetsplats inte är 

personrelaterade utan snarare handlar om arbetsuppgifter. Oavsett konfliktens anledning säger 

han dock att han förespråkar en tydlighet sett till vad som gäller och vilka förhållningsregler som 

finns. Projektchefen och butikschefen berättar att de inledningsvis brukar hålla sig i bakgrunden. 

Om konflikten eskalerar brukar butikschefen påminna om att de är där för att utföra ett arbete, 

och ”personliga argument lämnas hemma”. Projektchefen berättar: 
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”Min erfarenhet är att relationer som är dåliga mellan medarbetare är väldigt svårt för en 

utomstående att göra något åt, det kan till och med bli värre är min erfarenhet som chef. Det är 

väldigt svårt att lösa som en medlare. Man kan möjligen göra personerna uppmärksamma på att 

de har det på ett visst vis.” 

 

4.4.6. Sammanfattning av svensk empiri 

Två av de svenska respondenterna var bekanta med begreppet emotionell intelligens sedan 

tidigare. Samtliga av de svenska respondenterna säger att emotionell intelligens är en viktig 

färdighet, däremot är det skilda meningar om huruvida det är särskilt viktigt vid interaktion med 

andra nationella kulturer. 

De svenska respondenterna arbetar kring att förstå sina känslor och talar i termer av reflektion, 

ofta genom att de funderar kring vilken betydelse deras känslor hade för utgången i en specifik 

situation. Alla de svenska respondenterna arbetar aktivt med feedback från medarbetare. 

Ingen av de svenska respondenterna säger sig uppleva problem med att hantera sina känslor, utan 

beskriver sig själva som lugna och behärskade. Samtliga svenska respondenter är överens om att 

beteendet bör anpassas utefter vem de integrerar med. De flesta av dem berättar att de ändrar sitt 

beteende beroende på nationell kultur. 

Samtliga svenska respondenter arbetar för att förstå känslorna hos sina medarbetare och säger sig 

vara sig duktiga på att göra det. De säger att denna förståelse hjälper dem att planera 

arbetsfördelning och förstå varför saker blir eller inte blir gjorda. Även i fråga om empati är de 

svenska respondenterna eniga i att det har betydelse, en av dem höjer dock ett varningens finger 

att tillskriva empati en allt för stor roll. 

Informella möten är viktiga för de svenska respondenterna när det kommer till att identifiera 

medarbetarnas känslor, men också för att förstå och hantera relationer. De svenska 

respondenterna planerar in denna typ av möten på regelbunden basis bland annat genom 

obligatoriska, dagliga fikor eller gemensamma luncher. 
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Motivation skapar de svenska respondenterna genom att identifiera gemensamma mål som alla 

kan förstå och känna soliditet med. Att vara en god förebild är också någonting som talas om hos 

respondenterna. 
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5. ANALYS 

Analyskapitlet innehåller kopplingar mellan det empiriska resultatet och det 

teoretiska ramverket. Kapitlet inleds med en genomgång av empirin med 

utgångspunkt i emotionell intelligens och de delar som utgör den. Därefter följer en 

analys med utgångspunkt ur Hofstedes kulturdimensioner och en jämförelse mellan 

de tre olika nationella kulturerna. I denna del presenteras även propositioner som 

pekar ut tänkbara samband mellan nationell kultur och emotionell intelligens.  

Analyskapitlet avslutas med en sammanfattning och en presentation av en modell 

som illustrerar sambandstendenser. 

 

5.1. Emotionell intelligens 

Förförståelsen för emotionell intelligens är likvärdig hos respondenterna i de olika nationella 

kulturerna. En eller två från varje land känner till emotionell intelligens, men begreppet är nytt 

för de övriga respondenterna. Trots att respondenterna själva inte säger sig besitta en 

medvetenhet kring vad som utgör eller definierar emotionell intelligens, menar vi att 

respondenterna övergripande visar en god förståelse för de delar som utgör emotionell intelligens, 

de kan också själva relatera till de olika delarna. 

Också uppfattningen om betydelsen av emotionell intelligens är likartad sett över 

nationaliteterna. Samtliga respondenter säger att emotionell intelligens är en viktig färdighet för 

ledare. På samma sätt som förkunskaperna, finns sedan en spridning inom vardera kulturen 

huruvida det även är viktigt för medarbetare eller inte, samt om det emotionell intelligens är av 

särskild betydelse vid arbete som inkluderar främmande kulturer än den egna. 

 

5.1.1. Självmedvetenhet 

Självmedvetenhet utgår ifrån individens förmåga till att känna igen och förstå sina känslor för att 

möjliggöra en acceptans av sina kompetenser, styrkor och svagheter (Scott-Halsell et al., 2008). 

Ett gemensamt drag för samtliga nationella kulturer är att de inte ger ett entydigt svar på huruvida 

de upplever att de känner och kan läsa av sina egna, individuella känslor. I varierande grad talar 



77 

 

 

istället respondenterna om förmågan kring att behärska eller kontrollera känslorna, vilket snarare 

faller under dimensionen självhantering. 

De franska respondenterna poängterar vikten av att känna till sina egna känslor för att göra det 

möjligt att förstå andras känslor. Av de tre nationella kulturerna är de kinesiska respondenterna 

de som till högst grad talar om känslokontroll istället för förståelse av dem. Svenskarna har ett 

mer reflekterande perspektiv där de skapar ett medvetande kring varför de kände som de gjorde i 

efterhand och de franska respondenterna hamnar någonstans mellan Kina och Sverige på skalan 

om förståelse för de egna känslorna. 

Med utgångspunkt i den förklaring av självmedvetenhet som lämnas av Scott-Halsell et al. (2008) 

ovan, visar enligt oss dock samtliga kulturer prov på färdigheter inom självmedvetenheten då de 

alla uppvisar acceptans för sina styrkor och svagheter. De svenska och franska respondenterna 

talar om en erfarenhetsbaserad kompetens där förmågan att acceptera sina styrkor och svagheter 

är något som växer fram under tid. Även om de kinesiska respondenterna också säger sig ha 

kunskap om sina svagheter och styrkor så grundar sig så menar vi att denna kunskap i högre grad 

kommer ifrån feedback från omgivningen än en självmedvetenhet. I den kinesiska 

respondentgruppen talar respondenterna dessutom mer om sina faktiska styrkor och svagheter, än 

reflekterar kring förståelsen av dem. 

Bland de nationella kulturerna är det enbart Sverige som arbetar med feedback. Inom de andra 

kulturerna finns det någon enstaka person som har gjort det tidigare, eller arbetar med det idag, 

men den generella uppfattningen hos såväl de franska som de kinesiska respondenterna är att det 

är svårt att få en korrekt uppfattning från medarbetarna. Ytterligare en skillnad mellan de 

nationella kulturerna är vilken typ av feedback som är önskvärd. De kinesiska respondenterna 

fokuserar på positiv feedback medan de franska berättar om att de ständigt görs uppmärksamma 

på vad som är förbättringsbart. De svenska respondenterna lägger ingen vikt vid positivt eller 

negativt, utan säger istället vikten av att feedbacken är konstruktiv. 

 

5.1.2. Självhantering 

Självhantering domineras av förmågan att hantera sina känslor och att kunna anpassa dessa 

utefter vad som behövs i varje situation (Scott-Halsell et al., 2008). 
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De franska respondenterna säger sig uppleva svårigheter med att bemästra hanteringen av sina 

känslor. De säger att de arbetar aktivt med det och att dessa ansträngningar ger positiva resultat. 

Trots medvetna bemödanden till känslohantering berättar de franska respondenterna att det ändå 

händer att kontrollen förloras. 

Till skillnad från de franska respondenterna, som talar om svårigheter med känslokontroll, lägger 

de kinesiska respondenterna fokus på hur de arbetar med självkontroll. De berättar om lugnande 

ritualer, avslappningar och djupa andetag för att öka kontrollen. De säger att de upplever att det 

är en utmaning, men att berättar att de anser sig duktiga på känslohantering. En av 

respondenterna uttrycker det som att han ofta visar känslor, men att han aldrig gör det 

okontrollerat eller ogenomtänkt, vilket vi menar styrker denna bild. 

Som helhet säger de svenska respondenterna att de inte upplever några större problem med att 

kontrollera sina känslor, även om de är öppna med att misstag kunde ske. 

För frågor som rör anpassning av beteende är svaren inte helt samstämmiga, även om vi tycker att 

det är möjligt att se mönster. Den franska respondentgruppen säger att anpassning nödvändigt, 

och även om en av respondenterna berättar att det kan landa på gränsen till manipulation säger 

han sig inte själv besitta ett helt anpassningsfritt beteende. 

Det finns en splittring kring vikten av anpassning inom den kinesiska respondentgruppen. En del 

säger att de ser sig själva som konservativa personer med liten eller obefintlig anpassning till 

situationer, individer och kulturer medan andra berättar att de ständigt anpassar sitt beteende. En 

av respondenterna säger att han till och med började med en ny hobby för att anpassa sig och 

passa in i en ny kulturen. 

De svenska respondenterna är, liksom de franska respondenterna, överens om att de anpassar sitt 

beteende utefter vem de interagerar med. Här är den interna skillnaden inte i om man bör eller 

gör en anpassning, utan det handlar om huruvida anpassningen ska göras utefter individ eller 

nationell kultur, där majoriteten säger att en kulturell anpassning är nödvändig. 

Som grupp säger sig de kinesiska respondenterna inte uppleva några större problem med att 

arbeta med andra nationella kulturer, men de nämner tidsskillnader och språk som två 

försvårande omständigheter. De svårigheter som de franska respondenterna identifierar vid 

arbetet med andra nationella kulturer har en annan karaktär och handlar om hur de andra 
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kulturerna ställer frågor, om attityden är positiv eller negativ och vilka förväntningar som finns 

på ledaren. 

De barriärer som de svenska respondenterna nämner liknar de som de franska respondenterna 

pekar på. Här identifieras också stora kulturella skillnader som överraskande med Sverige och 

Danmark som exempel, då de förutfattade meningarna inför mötet var att kulturerna egentligen 

skulle vara ganska lika. 

Vi finner det intressant i sammanhanget att en av de svenska respondenterna säger sig uppleva att 

han har fått mer respekt i samband med att han lärde sig tala på det inhemska språket vid arbete i 

Asien, vilket vi ser stämmer in som barriärsrivande utifrån de svårigheter som påpekades av de 

kinesiska respondenterna. Ytterligare en iakttagelse kommer från en annan svensk respondent 

som enligt oss bekräftar de kinesiska respondenternas egna beskrivningar om känslokontroll. Den 

svenska respondenten berättar att han upplever att kineser höjer rösten, skriker och bankar i 

bordet under möten på ett medvetet sätt, något vi menar går i linje med vad de kinesiska 

respondenterna säger. Exempelvis berättar en av dem att han använder känslor men inte utan att 

ha kontroll över dem, en annan berättar att hon dagligen möts av höjda röster från kollegor. 

 

5.1.3. Social medvetenhet 

Att ha en god social medvetenhet handlar enligt Scott-Halsell et al. (2008) om att vara empatisk, 

uppfylla behov hos andra människor och besitta förmågan att förstå och identifiera känslor hos 

andra individer. 

Samtliga nationella kulturer berättar att det är viktigt att sätta sig in i medarbetares känslor. De 

franska respondenterna säger att det ger dem en bättre förståelse. De berättar också att de 

upplever det enklare att identifiera andras känslor vid regelbundna fysiska möten. 

Detta håller också de kinesiska och de svenska respondenterna med om. De kinesiska 

respondenterna säger att förståelsen förbättrar de personliga relationerna och därigenom 

effektiviteten i arbetet. De svenska respondenterna lyfter fram hur ledaren kan använda sig av 

förståelsen för medarbetarnas känslor för att förstå bakomliggande orsaker och personliga 

begränsningar, för att därigenom delegera och allokera på bästa sätt utefter förutsättningarna. Vi 

ser också att samtliga nationella kulturer är överens om vikten av att träffas utanför arbetet för att 
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lära känna också den informella sidan av medarbetaren. De franska respondenterna säger att det 

finns svårigheter med detta, då de säger att tid ofta saknas, men den barriären delas inte av de 

andra kulturerna. 

De kinesiska respondenterna ser möjligheter att lära känna sina medarbetare bland annat genom 

gemensamma luncher och middagar, men också på aktiviteter som bergsklättring och basket. I 

likhet med de kinesiska respondenterna berättar de svenska att de arbetar för att finna tid för 

gemensamma aktiviteter där arbetet inte är samtalsämnet och de tar upp luncher och fikaraster 

som exempel på sådana situationer. 

De svenska och franska respondenterna visar en enighet kring empatins betydelse och berättar att 

det är viktigt att ha, även om en av de svenska respondenterna säger att man inte kan lägga 

empati i varje del av verksamheten.  

De franska respondenterna säger att det är särskilt viktigt med empati i de fall ledaren saknar 

direktkontakt med medarbetaren. De kinesiska respondenternas syn är något mer splittrad, men 

som grupp konstaterar de ändå att empati är viktigt, om än inte det allra viktigaste. En av 

respondenterna berättar att hon till och med låtsas vara empatisk för att det förväntas för henne, 

samtidigt säger hon att hon själv uppskattar att människor i hennes omgivning visar empati. 

 

5.1.4. Relationshantering 

En individ med god relationshanteringsförmåga är duktiga på att skapa sammanhållning och 

gemensamma mål (Ployhart et al., 2001), kompetenta konfliktlösare (Schlaerth et al., 2013) och 

besitter förmågan att inspirera och motivera andra (Scott-Halsell et al., 2008). 

Inom relationshanteringsdimensionen ser vi stora likheter mellan de tre nationella kulturerna. 

Respondenterna arbetar aktivt med att dela såväl information som visioner och gemensamma mål 

med sina medarbetare. Alla kulturer är överens om att motivation måste utgå från individen och 

att det finns olika sätt att motivera en person. En skillnad som vi kan identifiera mellan kulturerna 

är att de franska respondenterna talar om lön, befordran och stöd som motivationsfaktorer, medan 

de svenska respondenterna säger att lön sällan är avgörande, men att monetära medel är en 

hygienfaktor. Samtliga nationella kulturer berättar om vikten av att lyssna aktivt och få 
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medarbetaren att känna stöd, de svenska respondenterna tillägger att de gärna gör detta i 

kombination med öppna frågor. 

  

Även vid konfliktfyllda situationer är handlandet likartat i kulturerna med utgångspunkt i att 

förstå individen för att kunna skapa en förståelse för konflikten. De franska och de kinesiska 

respondenterna säger att samtal där ledaren är fysiskt närvarande är att föredra. Samtliga kulturer 

säger att det är bäst att lösa en konflikt separat från de övriga medarbetarna, även om en svensk 

respondent berättar att han kan agera direkt vid öppna konflikter om situationen kräver det. Den 

kinesiska kulturen undviker konflikter inför sina ledare, vilket inte är en uppgift som 

framkommer hos de övriga kulturerna. 

Den franska respondentgruppen särskiljer sig mest från övriga kulturer i synen på sociala 

relationer. De franska respondenterna är splittrade över de sociala relationernas betydelse, vissa 

håller dem som viktiga medan andra säger att ledarskapet ska ha fokus på problemlösning 

framför sociala relationer och detaljstyrning. 

För att få ett grepp över hur de sociala relationerna inom gruppen ser ut är det vanligt att de 

svenska respondenterna lyssnar aktivt kring vad som sägs när medarbetarna befinner sig 

avslappnade miljöer. En av respondenterna har infört en obligatorisk daglig fika. En fransk 

respondent har en Whats Up-grupp med sina medarbetare där tonen är informell och han kan se 

vad som sker i relationerna. Bland de kinesiska respondenterna återfinns samma typ av informell 

kommunikation genom den liknande appen We Chat. 
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5.2. Nationell kultur 

 
 

Fig. 3. Eget diagram över kulturdimensioner, baserad på data från Hofstede et al. (2010) 

 

Figur 3 ovan är samma som presenterades i den teoretiska referensramen på sida 33. Den utgör en 

jämförande översikt mellan hur de olika nationella kulturerna förhåller sig till varandra, varje 

stapel utgör en kulturdimension. Yttranden i följande kapitel, som exempelvis att en nationell 

kultur har hög eller låg kontext inom en dimension eller att en kultur har högre förekomst av en 

dimension än en annan kultur, grundar sig i denna översikt, vilken är baserad på data från 

Hofstede et al. (2010).  

 

5.2.1. Maktdistans 

Den franska kulturen har en hög kontext av maktdistans (Hofstede et al., 2010), vilket medför att 

den besitter en hög acceptans för hierarkiska ordningar (Miao et al., 2018).  En generaliserad bild 

av hierarki som framkommer från den franska empirin är att ledarens roll är att skapa 

sammanhållning inom gruppen för att leda den framåt. Det finns respondenter som säger att de 

inte gör skillnad på ledare och medarbetare, utan att ledaren ses som en i gruppen, men detta är 

sagt i en kontext av att sociala relationer mellan medarbetare är en viktig organisatorisk byggsten. 
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Vår tolkning av det uttalandet gäller således inte den hierarkiska ordningen på ledare och 

medarbetare, utan att det istället syftar till att relationerna medarbetare emellan är lika viktigt som 

sociala relationer mellan ledare och medarbetare. 

Bland de franska respondenterna talas det om informations- och visionsdelning i ett led att skapa 

motivation hos medarbetare. Intressant med hänsyn till maktdistansdimensionen är enligt oss att 

samtliga respondenter i detta läge talar i termer av att dela med sig av information och visioner 

istället för att skapa dem tillsammans. Detta menar vi styrker en hierarkisk uppdelning inom den 

franska kulturen. Ytterligare en stärkande faktor är att empirin indikerar att ledaren står över 

medarbetarna. En av respondenterna berättar om hur det är hans uppgift i egenskap av ledare att 

eliminera medlemmar från gruppen som bidrar till att minska gruppens möjligheter att fungera 

optimalt. En annan respondent uttrycker att empati är viktigt, men att organisationens bästa i 

vissa fall måste stå över det som är bäst för en individ, vilket vi också menar är ett hierarkiskt 

synsätt. 

Liksom den franska kulturen har den kinesiska hög kontext av maktdistans (Hofstede et al., 

2010), så även här är acceptansen för hierarkier hög (Miao et al., 2018).  En av de kinesiska 

respondenterna berättar att det är otroligt viktigt med intern hierarki i den kinesiska kulturen och 

att hon anpassar sig mycket beroende på vilken nivå den hon interagerar med befinner sig. 

Hierarkin och de olika nivåerna mellan cheferna spelar en stor roll. En aspekt som vi också menar 

stärker acceptansen för hierarkin i den kinesiska kulturen är att det är uttalat att medarbetare inte 

bör ha en öppen konflikt inför sin överordnade. I likhet med resultatet från den franska empirin 

återfinns också svar från kinesiska respondenter som tyder på att verksamheten är överordnad 

individen när en respondent uttrycker att empati är viktigt, men att verksamheten måste 

prioriteras om det händer mycket på samma gång. Den kinesiska kulturen hyllar gärna 

medarbetare öppet inför övriga om denne har gjort någonting bra, vilket kan tolkas som ett sätt att 

höja denne personen i en hierarkisk mening. 

Till skillnad från Frankrike och Kina är Sverige en lågkontextkultur sett till maktdistans 

(Hofstede et al., 2010), vilket innebär att den svenska kulturen, i högre grad än den kinesiska eller 

franska, strävar efter en jämn maktfördelning (Miao et al., 2018). 

En intressant jämförelse menar vi är att de franska respondenterna säger sig dela sin vision för att 

skapa motivation i gruppen. Även om de svenska respondenternas svar liknar de franska 

respondenternas tycker vi oss se en skillnad i formuleringen då de svenska respondenterna vill 
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hitta ett mål som alla kan förstå, solidarisera sig med och identifiera sig med. Enligt oss ligger 

skillnaden här i huruvida man vill dela med sig av sin vision eller att få gruppen att dela en 

vision. Det finns också en generell uppfattning i den svenska kulturen om att det är viktigt att 

vara transparant och personlig. De svenska respondenterna är villiga att erkänna för medarbetarna 

att de själva inte tycker att alla arbetsuppgifter är roliga, en respondent berättar att han kan skjuta 

sina egna arbetsuppgifter åt sidan för att gå ned på golvet och föregå med gott exempel och 

ytterligare en talar om vikten av att agera som ett föredöme för sina medarbetare. Denna typ av 

tongång skiljer sig från de övriga nationella kulturerna, något vi tycker tenderar att återspegla sig 

i skillnaden i kontext av maktdistans. 

Det empiriska resultatet indikerar ett samband där arbete med målbilder och motivation är 

beroende på om kulturen har hög eller låg kontext av maktdistans. Utifrån den kontext som har 

studerats kan vi identifiera tendenser till att dimensionen av maktdistans påverkar 

relationshanteringen inom emotionell intelligens. Maktdistans utgör graden av acceptans för 

hierarkier och klasskillnader (de Mooij & Hofstede, 2010; Huang & Crotts, 2019). Studier visar 

att goda relationshanterare är duktiga på att skapa gemensamma målbilder (Ployhart et al., 2001) 

och inspirera och motivera andra (Scott-Halsell et al., 2008).  

Med utgångspunkt i detta menar vi att det finns indikationer på att dimensionen maktdistans har 

en inverkan på hur ledaren inom respektive kultur skapar motivation och inspiration i gruppen. 

Frankrike och Kina har hög kontext av maktdistans, vilket innebär en hög acceptans för sociala 

hierarkier, medan Sverige i egenskap av lågkontextkultur eftersträvar en jämnare maktfördelning 

(Miao et al., 2018).  

Vi tycker oss se skillnader mellan hög- och lågkontextkulturer där de kulturer med en hög 

maktdistans verkar mer benägna att dela med sig av ledarens visioner och mål, i motsats till 

lågkontextkulturer där det finns indikationer på att ledaren skapar gemensamma mål och visioner 

tillsammans med gruppen.  

Utifrån dessa ovan identifierade tendenser är vår proposition att dimensionen maktdistans kan 

påverka relationshanteringen eftersom motivation och inspiration verkar uppnås på olika sätt 

beroende på landets kulturella kontext. 
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5.2.2. Individualism 

Fransk kultur är mer individualistisk än kollektivistisk (Hofstede et al., 2010). Detta 

individualistiska karaktärsdrag innebär att individerna inom kulturen besitter en självmedvetenhet 

(de Mooij & Hofstede, 2010). Vårt empiriska resultat pekar i samma riktning. De franska 

respondenterna uppvisar en hög grad av självmedvetenhet. Vi ser att de franska respondenterna är 

väl medvetna om sina styrkor och svagheter, vilket utgör en del av självmedvetenhet (Scott-

Halsell et al., 2008). Flera av respondenterna berättar också om vikten av att först lära känna och 

förstå sina egna känslor för att därigenom kunna identifiera och förstå andras. 

I likhet med Frankrike är Sverige en individualistisk kultur (Hofstede et al., 2010). Också de 

svenska respondenterna säger sig vara medvetna om sina styrkor och svagheter. Där de inom de 

andra kulturerna enbart är någon enstaka som har eller aktivt arbetar med feedback är det 

någonting samtliga svenska respondenter säger sig göra. Detta aktiva sökande efter återkoppling 

från medarbetare är något vi menar går ihop med en hög grad av självmedvetenhet. 

Till skillnad från Frankrike och Sverige så är den kinesiska kulturen kollektivistiskt inriktad 

snarare än individualistisk (Hofstede et al., 2010). Det innebär att den grundar sig på att 

kollektivets välfärd är överordnad individens (Huang & Crotts, 2019) och att relationer och en 

ömsesidig tillit är av stor betydelse (de Mooij & Hofstede, 2010). Liksom de franska och svenska 

respondenterna säger sig de kinesiska respondenterna vara duktiga på att känna igen sina egna 

styrkor och svagheter. 

De svenska och franska kulturerna är, i motsats till den kinesiska, individualistisk vilket innebär 

en god förmåga till självmedvetenhet (Scott-Halsell et al., 2008) och vi tycker oss se tendenser 

till skillnader mellan kulturerna. Respondenter från samtliga kulturer säger sig uppskatta 

förmågan att identifiera sina styrkor och brister som god, men vår uppfattning är att de franska 

och svenska respondenterna själva har uppmärksammat sina starka och svaga sidor medan 

kineserna i större utsträckning har fått dem presenterade för sig från chefer eller kollegor. Även 

om det är möjligt att argumentera för att de svenska respondenterna, i likhet med de kinesiska, får 

sina styrkor och svagheter levererade i form av feedback, ser vi ett mönster av självreflektion hos 

de svenska respondenterna där de berättar hur de aktivt funderar kring och reflekterar över sina 

känslor. Detta förekommer inte i samma grad hos de kinesiska respondenterna där vår 

uppfattning är att deras reflektion snarare handlar om att kunna kontrollera känslor än att känna 

efter. 
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Vi ser en likhet i att kännedomen om brister och styrkor är hög i alla tre kulturer, men identifierar 

skillnader inom självmedvetenheten genom anskaffandet av kunskapen om den. Ytterligare en 

skillnad vi identifierar har vi varit inne på i empirin, nämligen att de kinesiska respondenterna 

undviker att svara på frågan om de kan läsa av och känna igen sina egna känslor. Istället svarar 

samtliga respondenter i termer kring hur de hanterar dem, men vi ser ingen uttalad förståelse eller 

reflektion kring vad de faktiskt känner. 

De tendenser vi kan se i det empiriska resultatet visar indikationer på att Frankrike och Sverige, 

vilka båda är högkontextkulturer (Hofstede et al., 2010) uppvisar en högre förståelse för sina 

styrkor och svagheter än lågkontextkulturen Kina (Hofstede et al., 2010). De kinesiska 

respondenterna kan berätta om sina styrkor och svagheter, men vår uppfattning är att de generellt 

inte identifierar dem utifrån självreflektion, vilket är fallet i Sverige och Frankrike, utan efter vad 

andra berättar för dem. Vi ser fler tendenser kring reflektion över sina känslor inom den svenska 

kulturen, vilket vi också menar går i linje med deras höga kontext av individualism. 

Utifrån denna kontext framställer vi en proposition där vi menar att det finns tendenser till att 

graden av individualism eller kollektivism kan ha ett samband med den nationella kulturens 

självmedvetenhet. Det finns indikationer på att kulturer med hög kontext tenderar att ha en större 

förståelse och reflektion kring sina känslor, styrkor och svagheter i jämförelse med kulturer med 

låg kontext. Sett ur detta sammanhang skulle således individer från en högkontextkultur kunna 

antas ha lättare att behärska den del av emotionell intelligens som utgör självmedvetenhet, än 

individer från en kollektivistisk kultur som kan tänkas behöva arbeta mer med sin förståelse för 

sina känslor mera för att uppnå samma resultat.  

 

5.2.3. Långsiktighet 

Kina är den kultur som har högst kontext av långsiktighet, men både den franska och den svenska 

hamnar på den övre halvan (Hofstede et al., 2010), vilket medför att det finns ett 

framtidsorienterat synsätt inom kulturerna (de Mooij & Hofstede, 2010; Huang & Crotts, 2019).  

Vi tycker oss se tendenser till långsiktighet hos respondenterna i samtliga kulturer. Inom den 

svenska kulturen identifierar vi ett långsiktigt perspektiv i framförallt beslutsprocessen. Vår 

uppfattning är att den övergripande uppfattningen bland de svenska respondenterna är att det är 

bättre att prioritera ett väl bearbetat och förankrat beslut, framför ett snabbt beslut. En av 
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respondenterna berättar om vikten av att det är klarlagt vilka konsekvenser beslut kommer att få i 

framtiden innan det fattas, en annan säger att bland hans största misstag som chef finns beslut 

som har fattats för fort. Vi anser också att det kontinuerliga arbetet med feedback går att härröra 

till ett långsiktigt tänkande inom den svenska kulturen. Att aktivt och på egen hand eftersöka 

förslag till förbättringspotential i den egna personen och professionen är ett drag vi menar 

indikerar ett framtidsorienterat tankesätt. 

Vi ser flera likheter mellan den franska och den svenska kulturen. Även om inte de franska 

respondenterna arbetar med feedback på samma sätt som de svenska, så berättar de franska 

respondenter hur de sedan låg ålder har fått lära sig att arbeta med sina svagheter för att bli bättre 

versioner av sig själva. Övergripande ligger också ett stort fokus på att få en grupp som fungerar 

optimalt för att ge organisationen bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas. Några av 

respondenterna understryker hur viktig organisationens framtidsutsikter är genom att berätta att 

de i egenskap av ledare ibland måste offra en individ som inte passar in i gruppen eller 

organisationen, till förmån för helhetens och organisationens bästa. 

De framtidsinriktade tendenserna inom den kinesiska kulturen tycker vi ser annorlunda ut. Här 

pratar respondenterna i mer generella lag om sin egen professionella karriär, de berättar gärna att 

de arbetat många år på samma arbetsplats och ger exempel på arbetsrelaterade insatser för att 

antingen lyfta sin egen karriär eller hjälpa gruppens medlemmar till befordringar. 

Vi tycker oss identifiera tendenser till att långsiktighet kan besitta ett inflytande över den sociala 

medvetenheten inom emotionell intelligens. Enligt Goleman (2001) utgör en medvetenhet om de 

omgivande sociala miljöerna en viktig del inom sociala relationer, och det är här vi menar att vi 

kan se tendenser på kopplingar mellan nationell kultur och emotionell intelligens, då vi menar att 

ett framtidsorienterat perspektiv kan tänkas behöva en förståelse för omvärld och organisation. 

Det empiriska resultatet indikerar ett framtidsorienterat synsätt hos samtliga kulturer med 

utgångspunkt i organisationen. De franska respondenterna pratar om att skapa framgångsrika 

drömgrupper, den svenska respondentgruppen berättar om långsiktiga beslut där framtida 

konsekvenser tas med i beslutsprocessen och de kinesiska respondenterna om långsiktighet på 

arbetet och att lyfta sin grupp för att uppnå befordringar för sig själva och sina medarbetare.  

Det är utifrån detta resonemang vi anser oss se tendenser på ett samband mellan sociala relationer 

beroende på kontext av långsiktighet. Med detta i åtanke lämnar vi en proposition som indikerar 
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att en kultur med högre kontext av långsiktighet kan antas arbeta med ett mer framtidsorienterat 

perspektiv för organisationens utveckling, genom att exempelvis arbeta för en långsiktighet i 

beslutsfattandet och utveckling av ledare och medarbetare som gynnar organisationen. 

 

5.2.4. Maskulinitet 

Kina hamnar högt upp i den maskulina dimensionen (Hofstede et al., 2010) och visar enligt oss 

tendenser till såväl självsäkerhet som viljan att berätta om vad de har uppnått prestationsmässigt. 

De kinesiska respondenterna har, som vi tidigare har varit inne på i både empiri och analys, varit 

duktiga på att påvisa att de är bekanta med sina styrkor och svagheter, men de har också i högre 

utsträckning än de andra kulturerna berättat mer ingående om vilka framförallt deras styrkor är 

genom utförliga exempel, vilket vi anser stämmer in på en maskulin kultur. En av respondenterna 

beskriver här just självsäkerhet som en av hans styrkor. Ytterligare en respondent beskriver en 

mänsklig sida av sig själv som en svaghet, att hon ibland bryr sig för mycket och därigenom gör 

människor besvikna om hon inte kan ge dem vad de önskar. Att samtliga respondenter väljer att 

framhäva sina styrkor tydligt, och dessutom formulerar sina svagheter på ett sätt så att de även 

kan tolkas som styrkor, tycker vi visar indikationer på att stämma med kulturens höga kontext 

inom dimensionen. 

Den franska kulturen återfinns i mitten mellan hög och låg kontext (Hofstede et al., 2010). Flera 

av de franska respondenterna berättar om vikten av att medarbetarna känner tillit till dem som 

ledare för att möjliggöra att de ska göra ett fullgott arbete, vilket vi anser tenderar stämma med 

den feminina kulturen. Samtidigt förekommer självsäkra drag från den maskulina kulturen. 

Exempelvis berättar flera av respondenterna att de har förvärvat färdigheter genom erfarenheter, 

så som att de idag är duktiga på att identifiera konflikter tidigt eller att motivera och inspirera 

medarbetare. Att väga in erfarenheter i färdighetsbeskrivningen menar vi är möjligt att tolka som 

självsäkert på så vis att de ser sig själva tillräckligt erfarna inom ett område för att anses duktiga 

på detta, och att det indirekt kan innebära att de är bättre än mindre erfarna individer. En av 

respondenterna uttrycker också ett, enligt oss, självsäkert drag då denne själv säger att han är 

duktig på att identifiera och förstå sina medarbetares känslor, men tillägger att hans medarbetare 

inte är av samma åsikt. 
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Inom denna dimension skiljer sig Sverige från Frankrike och Kina. Där de andra kulturerna helt 

eller delvis är maskulina, präglas den svenska kulturen av en femininitet (Hofstede et al., 2010). 

Utefter de empiriska resultat som har framkommit efter intervjuerna framgår inte huruvida 

Sverige har färre konflikter än Frankrike och Kina, däremot säger de att de konflikter som sker 

snarare är relaterade till arbetsuppgifter än andra personer. 

I det empiriska resultatet för den svenska kulturen tycker vi oss se indikationer som tyder på att 

de sociala relationerna är av högre betydelse här än i Kina och Frankrike. Trots att samtliga 

kulturer är överens om att fysiska regelbundna träffar är viktigt för relationen med och mellan 

medarbetare, är vår uppfattning att det har högre prioritet i Sverige. De franska respondenterna 

säger att möjligheterna till detta begränsad och en respondent beskriver hur han försöker att 

anordna träffar där hela hans grupp ses åtminstone en gång per år. De kinesiska respondenterna 

visar en större förmåga än de franska att få till fysiska träffar och nämner måltider och fysiska 

aktiviteter efter arbetstid som viktiga sådana tillfällen, men det skiljer sig fortfarande från de 

generella svaren från de svenska respondenterna där flera av dem berättar om gemensamma 

möten upp till två gånger per dag. Med det sagt är Kina en mer maskulin kultur än Frankrike, så 

den här typen av aktiviteter är givetvis inte ensamt bidragande till var på skalan mellan maskulint 

och feminint en kultur befinner sig. 

Ytterligare en påverkansfaktor är självsäkerhet, vilket är typiskt för maskulina kulturer (Tian et 

al., 2018). Där vi har hittat tendenser till självsäkerhet hos såväl de franska som kinesiska 

kulturerna har vi svårare att göra det för den svenska, om något tycker vi att kulturen är mer 

ödmjuk. Ett exempel på en sådan situation är när en respondent berättar att det är bra att först 

känna sig för innan man anpassar sitt beteende. Att bjuda på sig själv är också något som 

återkommer hos de svenska respondenterna. 

Utifrån denna kontext menar vi att det finns indikationer på att graden av femininitet eller 

maskulinitet i en kultur kan ha en påverkan på både självmedvetenhet och relationshantering. 

Självmedvetenhet har vi tidigare berört då vi menar att det finns tendenser på att också 

dimensionen av individualism kan påverka denna. Som vi då beskrev utgörs självmedvetenhet 

om en medvetenhet om sina egna styrkor, svagheter och känslor samt reflektionen kring dem 

(Cacioppe, 1997; Johnson & Indvik, 1999; Gardner & Stough, 2002; Scott-Halsell et al., 2008). 

Det vi tyckte oss se i det fallet var att kulturer med hög individualism, i detta fall Frankrike och 
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Sverige (Hofstede et al., 2010) kunde antas ha större självmedvetenhet i fråga om en högre 

förmåga till reflektion och identifikation av känslor, styrkor och svagheter.  

Inom maskulinitetsdimensionen sticker Kina ut som enda maskulina kultur och Sverige som 

renodlat feminin, medan Frankrike besitter egenskaper från både hög och låg kontext (Hofstede 

et al., 2010).  Individer från maskulina kulturer är självsäkra medan feminina kulturer präglas av 

ett varmare klimat (Tian et al., 2018) och omsorg för andra (de Mooij & Hofstede, 2010). I 

maskulina kulturer besitter individerna en vilja att demonstrera prestationer de har uppnått, drivs 

av att lyckas (de Mooij & Hofstede, 2010) och är mer självsäkra (Tian et al., 2018). 

Baserat på denna kontext är de tendenser vi tycker oss se i förhållandet mellan 

maskulinitetsdimensionen och självmedvetenhet relaterade till kulturernas arbete med feedback 

samt respondenternas kunskap om sina styrkor och svagheter. Vi ser indikationer på ett samband 

då Sverige, den enda feminina kulturen, är den enda som också arbetar med feedback på ett aktivt 

sätt. Detta menar vi skulle kunna vara möjligt att härleda till det varmare klimatet som gör att 

ledare vågar be om feedback och medarbetare ge den. Vi kan också urskilja tendenser till att de 

maskulina kulturerna har en högre grad av självsäkerhet, exempelvis då de kinesiska 

respondenterna, som är klart mest maskulina, talar brett om sina faktiska styrkor. 

Individer med god relationshantering är duktiga på att utveckla andra (Goleman, 2001), på att 

skapa motivation och inspiration (Scott-Halsell et al., 2008) och på att skapa sammanhållning 

(Cacioppe, 1997). Vi menar att det finns indikationer på att feminina och maskulina kulturer 

påverkar denna del av emotionell intelligens genom olika vägar till målet. De feminina har en 

mer omsorgsbevakande karaktär, vilket vi menar kan vara passande för att skapa gemenskap, 

sammanhållning och delade visioner inom gruppen. Samtidigt kan ledare från maskulina kulturer, 

som drivs av att lyckas och prestera, vara kompetenta i att ta en grupp framåt i utvecklingen och 

effektivisera dem.  

Med utgångspunkt i studiens empiriska resultat anser vi att det är möjligt att författa en 

proposition som tar sin utgångspunkt i att grad av maskulinitet eller femininitet kan påverka såväl 

självmedvetenheten som relationshanteringen. Vi kan utläsa att det finns indikationer på att en 

mer feminin kultur är en god grogrund för självmedvetenhet då den utgör en miljö som är öppen 

för feedback, medan det kan antas krävs mer aktiv självreflektion i en maskulin kultur för att 

väga upp självsäkerheten. För att behärska relationshantering kan vi se indikationer på att 
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maskulina kulturer kan tänkas behöva använda sig av sin drivkraft att presenteras och lyckas, 

medan feminina kulturer kan antas nå dit genom omsorg, sammanhållning och gemenskap.  

 

5.2.5. Tillfredsställelse 

Inom tillfredsställelse utgör skillnaden mellan hög och låg kontext att njuta av livet och 

tillfredsställa behov (Tian et al., 2018) eller att undertrycka behov med hjälp av regler och strikta 

normer (Hofstede et al., 2010). I likhet med dimensionen för maskulinitet hamnar Frankrike här i 

mitten (Hofstede et al., 2010). Bland de tre nationella kulturer som studien jämför så har Kina 

lägst kontext i dimensionen som handlar om tillfredsställelse (Hofstede et al., 2010). En låg 

kontext av tillfredsställelse innebär att behov undertrycks och kontrolleras genom strikta normer 

(Hofstede et al., 2010). 

Samtliga kinesiska respondenter talar om självkontroll när deras egna känslor kommer på tal. Det 

gör även de franska respondenterna, men de berättar mer förekommande än de kinesiska 

respondenterna att känslohanteringen ibland brister och att de inte kan hålla tillbaka sina känslor. 

Vi menar att detta kan ha att göra med graden av tillfredsställelse. Frankrike har en medelhög 

tillfredsställelsenivå, men den är högre än den kinesiska kulturens (Hofstede et al., 2010). Båda 

kulturerna säger att de arbetar med behärskning av känslor, men de kinesiska respondenterna 

berättar att de aldrig låter deras känslor synas utåt, till skillnad från de franska respondenterna. En 

av de kinesiska respondenterna säger att han alltid agerar formellt och kontrollerat oavsett 

situation och den enda av de kinesiska respondenterna som uttrycker att han använder sina 

känslor berättar också att han gör det på ett kontrollerat och i förväg avvägt sätt. Ytterligare en 

respondent talar om att hon låtsas visa empati när hon inte känner det. 

Vår tolkning är att detta undertryckande av känslor är ett uttryck av den kontroll som de sociala 

normerna har på den kinesiska kulturen och att det finns ett sambandstendenser mellan kontroll 

av känslor och vilken kontext av tillfredsställelse som finns i kulturen. 

Detta samband menar vi stärks då vi ställer Sverige gentemot Frankrike och Kina. Sverige har 

högst kontext av tillfredsställelse av de tre nationella kulturerna (Hofstede et al., 2010), samtidigt 

säger de svenska respondenterna att de inte upplever några problem med att hantera sina känslor. 

De tillåter sig att känna irritation ibland och att säga till en kollega om det är någonting som 

skaver, men berättar samtidigt att de är bra på att fördela och prioritera var de lägger sin energi. 
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Med utgångspunkt i detta menar vi att det finns indikationer på att tillåta sig att känna känslor 

skulle kunna vara en bidragande faktor till ökad tillfredsställelse. 

Utifrån denna kontext lämnar vi en proposition på en sambandstendens mellan dimensionen av 

tillfredsställelse och självhantering, där förmågan att hantera sina känslor är central (Scott-Halsell 

et al., 2008). Vi menar att det finns indikationer på att kulturer med hög kontext av 

tillfredsställelse kan tänkas ha en större fallenhet för att behärska förmågan självhantering. För 

kulturer med låg kontext menar vi att det finns tendenser på det omvända förhållandet och att 

dessa kulturer kan behöva arbeta aktivt med att tillåta sig att känna känslor och minska kontrollen 

för att uppleva en högre kulturell tillfredsställelse. 

 

5.2.6. Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande utgör den utsträckning som individerna i den nationella kulturen känner 

sig hotade av oförutsägbara händelser och oklara situationer (de Mooij & Hofstede, 2010; Tian et 

al., 2018; Huang & Crotts, 2019). Det är den dimension där den franska kulturen får högst 

kontext (Hofstede et al., 2010). Kulturer med hög kontext inom denna dimension präglas av en 

vilja att strukturera genom formalitet och regler (de Mooij & Hofstede, 2010). 

Önskan till struktur är någonting vi tycker oss se lysa igenom i flera delar av den franska empirin. 

Genomgående ser vi en vilja hos respondenterna att anordna möten och fysiska träffar med sina 

medarbetare, dels för att identifiera deras känslor men också för att lösa konflikter, motivera eller 

skapa samtal och sammanhållning. En av respondenterna berättar att han ibland planerar in möten 

enbart för att låta medarbetare tala fritt med varandra, utan att det finns en bakomliggande agenda 

av beslutsfattande. 

Vi anser också att vi kan identifiera en hög grad av förberedelse inom den franska kulturen, vilket 

vi menar är en del av att strukturera. Respondenterna är pålästa om kulturella skillnader och visar 

upp en medvetenhet kring hur kommunikation och seder kan skilja sig från den kultur de själva är 

hemmahörande i och belyser detta genom flera exempel på hur de behöver anpassa sitt sätt att 

tala, ställa frågor och leda beroende på situationen. Detta menar vi är beteende som indikerar att 

stämma med den höga kontexten av osäkerhetsundvikande inom den franska nationella kulturen. 
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Kina hamnar relativt lågt i denna dimension, särskilt sett i jämförelse med Frankrike som har hög 

kontext av osäkerhetsundvikande (Hofstede et al., 2010). För kulturer med låg kontext, som Kina, 

är attityden mer avslappnad och praxis räknas mer än principer (Hofstede et al., 2010 

Vår åsikt är att det finns motstridigheter med Kinas låga kontext av osäkerhetsundvikande och 

den låga kontexten av tillfredsställelse då den ena menar att praxis står över principer, men den 

andra att kulturen domineras genom kontroll med hjälp av strikta normer. Samtidigt tycker vi oss 

se att det kan stämma, då vi också har fått svar från de kinesiska respondenterna som vi upplever 

splittrade. 

Vi upplever också att vi saknar samma genomgående förberedelsetendenser hos Kina som vi ser i 

de franska och svenska respondenternas svar. Det finns enstaka svar där respondenterna berättar 

att de gärna kommer förberedda till möten eller anpassar sig till kulturer, men de generella svaren 

hos den kinesiska respondentgruppen identifierar inga större barriärer att förbereda sig på när de 

möter andra kulturer exempelvis. Här anser vi att Frankrike visar en högre grad av 

anpassningsförmåga, och de har också högre kontext inom osäkerhetsdimensionen. En intressant 

aspekt som vi identifierar är att såväl franska som svenska respondenter i empirin lämnar tydliga 

exempel på när en anpassning är nödvändig och då belyser sitt argument med exempel från den 

kinesiska kulturen. 

Den svenska kulturen hamnar i nivå med Kina på osäkerhetsundvikande (Hofstede et al., 2010), 

men till skillnad från fallet med den kinesiska kulturens placering tycker vi inte att det är 

motstridigt då kulturen samtidigt har en hög kontext av tillfredsställelse, att jämföra med Kinas 

låga (Hofstede et al., 2010). Trots den likvärdiga kontexten uppvisar den svenska kulturen en 

större vilja till förberedelse och anpassning, men i likhet med hur Hofstede et al. (2010) beskriver 

en lågkontextkultur så är attityden mer avslappnad än den kinesiska kulturen, med större fokus på 

personlighet och lugn i svaren från de svenska respondenterna. 

Vi anser att det finns indikationer på att osäkerhetsundvikande kan ha en påverkan på den sociala 

medvetenheten inom emotionell intelligens. Social medvetenhet innefattar förmåga att förstå 

andras känslor och kunna uppfylla deras behov men handlar också om en förståelse för 

kringliggande miljöer (Scott-Halsell et al., 2008). Det är framförallt den sista aspekten som vi 

menar tenderar påverkas av osäkerhetsundvikande genom att individen görs uppmärksam på 

normer, formella regler, praxis och principer som finns i de kringliggande miljöerna.  
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Med avstamp i detta formulerar vi en proposition där vi menar att det kan finnas en påverkan från 

dimensionen av osäkerhetsundvikande på den sociala medvetenheten, och då framförallt 

förståelsen för de omgivande miljöerna. Indikationer visar att kulturer med hög kontext av 

osäkerhetsundvikande tenderar att präglas av omfattande strukturer och strategier för eventuella 

förändringar, vilket kan vara en god grund på för att få en förståelse för den sociala 

medvetenheten då de uppmärksammar exempelvis omgivande miljöer. Även om 

förberedelsearbete kan förekomma i lågkontextkulturer finns indikationer på att det inte är lika 

omfattande samt att det också kan vara präglat av en mer avslappnad attityd än den strikta som 

tenderar att finnas i högkontextkulturer.  

 

5.3. Analyssammanfattning 

Studien visar att förståelsen för emotionell intelligens är likvärdig i de olika nationella kulturerna, 

de är även eniga om att emotionell intelligens är av betydelse för ledarskapet. Däremot visar inte 

det empiriska underlaget om emotionell intelligens är särskilt viktigt vid interaktionen med andra 

kulturer. De respondenter som inte är övertygade om detta säger dock att de tycker att emotionell 

intelligens är viktigt oavsett kulturell tillhörighet och att det är något som alltid skulle tas i 

beaktning i arbetet med andra människor. 

Gällande självmedvetenhet visar studien att franska respondenter i jämförelse med de andra 

kulturerna i större utsträckning är inriktade på att förstå sig själva först innan de kan förstå andra. 

De svenska respondenterna har ett mer reflekterande perspektiv genom att i efterhand ifrågasätta 

och fundera kring sina känslor. De är också den kultur som söker självmedvetenhet i samtal med 

andra genom att aktivt söka feedback. Kineserna visar ett större intresse för självkontroll än 

självmedvetenhet, genom att behärska sina känslouttryck och ibland använda dem under 

kontrollerade former för att uppnå ett visst resultat. Också de franska respondenterna tillämpar till 

viss del denna metod. Den svenska respondentgruppen har generellt inget problem med att tygla 

sina känslor och vittnar övergripande inte om att de använder känslor på samma sätt som franska 

och kinesiska respondenter för att uppnå resultat i arbetet. 

Både franska och svenska respondenter är överens om att anpassning till andra kulturella 

kontexter är nödvändigt, något som den kinesiska respondentgruppen har en splittrad syn på. 
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Samtliga kulturer pratar om social medvetenhet och att det är viktigt med personliga relationer 

för att vara effektiva i arbetet, även om metoden att kommunicera och socialisera med 

medarbetare skiljer sig åt. De svenska och franska respondentgrupperna visar sig ha en likartad 

syn på empati, medan den kinesiska respondentgruppen inte har samma genomgående 

konsekvens i sina svar. 

Det finns tendenser från det empiriska materialet som vi menar har en god överensstämmelse 

med dimensionen om maktbalans. Både de franska och kinesiska respondenterna vittnar om en 

mer hierarkisk struktur medan de svenska respondenterna ger exempel på hur ledaren kan delta 

personligen i dagliga aktiviteter hos medarbetarna. 

Liksom för de första två kulturdimensionerna finns tendenser till samband mellan 

respondenternas svar och kulturens kontext av långsiktighet. Benägenhet till framtidsorientering 

ser olika ut beroende på nationell kultur. Svaren från de kinesiska respondenterna grundar sig i ett 

karriärsfokus, men inte enbart för ledaren utan de pratar även om befordran för sina grupper. De 

svenska och de franska respondenternas framtidstankar baseras till stor del i en reflektion kring 

hur de kan bli bättre individer, de svenska respondenterna genom reflektion och feedback och de 

franska respondenterna genom att arbeta med sina svagheter. De franska respondenterna lyfter 

också gruppens betydelse för att organisationen ska lyckas. 

Inom maskulinitetsdimensionen har de nationella kulturerna olika hög kontext; en är feminin, en 

är maskulin och en befinner sig mellan de andra. Trots de inbördes skillnaderna menar vi att 

denna kulturdimension har en påverkan på både relationshantering och självmedvetenhet inom 

emotionell intelligens. Att de är så olika behöver enligt oss inte betyda att de är bra eller dåliga på 

delarna av självhantering, men att de utövar dem på olika sätt. 

Detsamma är fallet med relationshantering. Basönskemålen är liknande inom de olika kulturerna, 

samtliga värderar fysiska möten, gemensamma aktiviteter och att lära känna även de informella 

sidorna hos medarbetare, vilket vi menar i grunden tyder på en liknande förmåga till 

relationshantering. Det finns heller inget empiriskt resultat som styrker att en kultur har en högre 

förekomst av konflikter än en annan och vid konflikthantering betonar samtliga kulturer aktivt 

lyssnande. Att skapa sammanhållning är också en del av relationshanteringen och här ser vi att 

den svenska kulturen är mer framgångsrik än de mer maskulina kulturerna i att faktiskt finna tid 

för den typ av möten som alla är eniga leder till sammanhållning och förbättrade sociala 

relationer. 
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I likhet med dimensionen som rör maskulinitet skiljer sig kulturerna åt i kontext av 

tillfredsställelse. Här har vi identifierat tendenser till en påverkan på den del av emotionell 

intelligens som utgörs av självhantering. Som vi var inne på tidigare har den svenska kulturen 

jämförelsevis enklast att hantera och förstå sina egna känslor, något som de andra säger sig 

behöva arbeta mer med. Sverige är också det av de tre länderna som har högst kontext av 

tillfredsställelse. 

Den sista av Hofstedes kulturdimensioner är osäkerhetsundvikande och här ser vi tendenser till en 

korrelation mellan hög kontext och hög grad av vilja att strukturera genom förberedelse. 

Frankrike, som har högst kontext, visar en väl utvecklad förberedelsemekanism, de tar andra 

kulturer i beaktning och anpassar sig efter dem. 

Sverige hamnar lågt i kontext av osäkerhetsundvikande, vilket vi menar kan ha en förklaring i 

kulturens höga kontext av tillfredsställelse. Förvisso ser vi att det förekommer förberedelser även 

bland de svenska respondenternas svar, men vi menar att den avslappnade attityd som 

symboliserar låg kontext av osäkerhetsundvikande tenderar att återkomma i de svenska 

respondenternas upprepade fokus på lugn och eftertänksamhet. 

Också Kina har en låg kontext av osäkerhetsundvikande, vilket vi anser något motstridigt med 

kulturens låga kontext av tillfredsställelse i åtanke. Vad vi däremot menar är utmärkande bland de 

kinesiska respondenternas svar är att de bara i enstaka fall förespråkar en kulturell anpassning 

och att de i fler fall har svårt att identifiera kulturella barriärer. Detta tycker vi är särskilt 

intressant i sammanhanget av att både svenska och franska respondenter särskilt tar Kina som ett 

exempel på en nationell kultur där det är viktigt med en anpassning av beteende.  
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6. BIDRAG 

I detta kapitel besvaras studiens syfte och en presentation av de teoretiska och 

praktiska bidragen görs. Studiens begränsningar lyfts upp och förslag på framtida 

forskning lämnas. 

 

6.1. Syftet besvaras 

Syftet är att synliggöra samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur med hjälp av 

en egenkonstruerad teoretiskt härledd modell, detta genom att med utgångspunkt i Hofstedes 

kulturdimensionsteori jämföra emotionell intelligens hos ledare i tre olika nationella kulturer. 

Utifrån den studerade kontexten där ledare från olika nationella kulturer har intervjuats, har vi 

funnit indikationer som tyder på att emotionell intelligens påverkas av nationell kultur. Baserat på 

empiri och analys har en modell, figur 6, tagits fram. Modellen illustrerar identifierade 

sambandstendenser och visar vilken kulturdimension som kan ha en inverkan på vilken del av 

emotionell intelligens.  

 

Fig. 6. Egen modell över samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur. 
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6.2. Teoretiskt bidrag 

I likhet med Miao et al. (2018) indikerar studiens resultat ett sambandsförhållande där nationell 

kultur kan antas ha en påverkan på emotionell intelligens. Med utgångspunkt i GLOBEs syn på 

nationell kultur visar Miao et al. (2018) på ett sambandsförhållande mellan nationell kultur och 

emotionell intelligens. Denna studie tar sin utgångspunkt i Hofstedes kulturdimensionsteorier och 

använder en kvalitativ metod, istället för den kvantitativa statistiska metaanalys som används av 

Miao et al. (2018), i syfte att skapa struktur åt eventuella sambandsförhållanden med hjälp av en 

modell. Miao et al. (2018) kan påvisa ett sambandsförhållande mellan emotionell intelligens och 

nationell kultur som helhetsbegrepp. Denna studie bidrar till ytterligare djup i de ämnesmässiga 

begreppen genom den framtagna modell, figur 6 som presenteras på sida 97, som närmare 

indikerar vilka dimensioner av nationell kultur som kan ha en påverkan på specifika delar av 

emotionell intelligens. Det teoretiska bidraget kan sammanfattas i följande punkter: 

• Det finns indikationer på att dimensionen av maktdistans har en inverkan på 

relationshantering. Resultatet antyder att högkontextkulturer skapar motivation och 

inspiration genom att ledaren delar med sig av visioner, medan ledaren skapar dem 

tillsammans med gruppen i lågkontextkulturer. Detta menar vi överensstämmer med Miao 

et al. (2016) som beskriver att ledare inom lågkontextkulturer av maktdistans behöver 

interagera med mer sina medarbetare för att skapa exempelvis motivation, detta då 

medarbetare i högkontextkulturer i större utsträckning själva underordnar sig ledarens 

beslut. 

• Det finns indikationer på att dimensionen av individualism har en inverkan på 

självmedvetenhet. Resultatet antyder att individualistiska kulturer har en större 

egenanskaffad förståelse, medan kollektivistiska kulturer får arbeta mer för att uppnå 

självmedvetenhet, exempelvis genom att tillförskaffa sig kunskap om sig själva från 

andra. Vi har inte funnit tidigare forskning som visar på ett sambandsförhållande mellan 

graden av individualism och självmedvetenhet. Däremot visar tidigare forskning på 

indikationer mellan individualism och sociala relationer, då dessa värdesätts mer inom 

individualistiska kulturer då invånare i dessa föredrar att inte vara ensamma (Hofstede et 

al., 2010)  

• Det finns indikationer på att dimensionen av långsiktighet har en inverkan på sociala 

relationer. Enligt resultatet tenderar högkontextkulturer arbeta för att gynna 

organisationen gällande personalutveckling och långsiktighet i beslut. Detta beteende 
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menar vi stärks genom det framtidsorienterade synsätt som präglar högkontextkulturer (de 

Mooij & Hofstede, 2010; Huang & Crotts, 2019), men vi hittar inga befintliga studier som 

pekar på ett direkt samband mellan dimensionen och sociala relationer. 

• Det finns indikationer på att dimensionen av maskulinitet har en inverkan på 

självmedvetenhet. Tendenser antyder att feminina kulturer har ett klimat som är mer öppet 

för feedback, och således bättre kännedom om styrkor och svagheter. Vi har inte funnit 

studier som bekräftar ett samband mellan maskulinitet och självmedvetenhet, däremot 

finner vi forskning som tyder på att det kan finnas ett samband med relationshantering 

(Miao et al., 2018) 

• Det finns indikationer på att dimensionen av maskulinitet har en inverkan på 

relationshanteringen. Resultatet indikerar att maskulina kulturer använder drivkraft att 

lyckas för att skapa framgång och effektivitet i gruppen, medan feminina kulturer tenderar 

att göra detta genom en omsorgsbevakande miljö. Detta menar vi stämmer väl med Miao 

et al. (2018) som säger att feminina kulturer tenderar att ha ett relationsskapande som 

utgår från omhändertagande. 

• Det finns indikationer på att dimensionen av tillfredsställelse har en inverkan på 

självhantering. Tendenser indikerar att högkontextkulturer tillåter sig att känna och 

uppleva känslor i högre grad än lågkontextkulturer som istället söker känslokontroll. 

Tidigare forskning visar att individer i lågkontextkulturer behöver kontrollera sina känslor 

mer för att passa in socialt (Miao et al., 2018), vilket vi menar stämmer överens med det 

resultat vår studie indikerar. 

• Det finns indikationer på att dimensionerna av osäkerhetsundvikande har en inverkan på 

sociala relationer. Resultatet indikerar att högkontextkulturer, i större grad än 

lågkontextkulturer, organiserar och strukturerar genom att söka en förståelse och 

medvetenhet kring omgivande miljöer. Detta menar vi stämmer med hur Hofstede et al. 

(2010) beskriver kulturer med hög och låg kontext av osäkerhetsundvikande. Vi har dock 

inte funnit någon studie som styrker ett samband med sociala relationer inom emotionell 

intelligens.  
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6.3. Praktiskt bidrag 

Figur 6 (s. 97) illustrerar också det praktiska bidraget. Vi menar att både ledare och medarbetare 

kan antas få en större förståelse för sina egna och andras interaktioner, känslor och beteenden 

genom att ha kunskap om att olika nationella kulturer kan resultera i olika uppfattningar och 

användningar av emotionell intelligens. 

 

Eftersom tidigare forskning visar att emotionell intelligens är möjlig att träna upp (Cherniss & 

Caplan, 2001; Clark, 2010; Gunkel et al., 2016; Miao et al., 2018) menar vi att modellen kan 

användas av ledare för att utveckla emotionell intelligens hos sig själva och sina medarbetare. 

 

Modellen kan användas för att härleda vilka kontexter av kulturdimensioner som tenderar att 

påverka olika delar av emotionell intelligens. Genom en fördjupad förståelse för dessa 

sambandstendenser kan företag skapa sig en uppfattning om hur ledare och medarbetare kan och 

bör agera i interaktioner utifrån deras nationella kulturtillhörighet. Exempelvis kan företaget ta 

hänsyn till graden av individualism eller kollektivism i en nationell kultur för att få indikationer 

på hur den tenderar att påverka självmedvetenhet inom emotionell intelligens. Genom en 

fördjupad kunskap om möjliga samband kan företaget, genom ledare eller medarbetare, agera 

medvetet i sin interaktion för att uppnå ett bättre resultat. 

individualism eller kollektivism i en kultur och jämför med motsvarande kontext hos kulturen 

som företaget vill interagera med för att få indikationer till hur denne kultur tenderar att ha en 

påverkan på självmedvetenhet inom emotionell intelligens. Genom en fördjupad kunskap om 

möjliga samband mellan nationell kultur och emotionell intelligens kan företaget agera medvetet 

i sin interaktion för att uppnå bättre resultat. 

 

6.4. Studiens begränsningar 

Denna studie ha undersökt ledarens medvetenhet och praktiserande av emotionell intelligens i sitt 

ledarskap. Det har genomförts intervjuer med sexton respondenter som representerade tre olika 

nationella kulturer. Med detta relativt smala underlaget är det svårt att generalisera studiens 

resultat till en hel nations beteende. Det fanns många ytterligare respondenter att tillgå men på 
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grund av studiens tidsbegränsningar saknades förutsättningar för att bredda respondentunderlaget. 

Med ett bredare underlag hade studiens resultat givetvis varit mer generaliserbart.  

Det finns också svårigheter i att generalisera en nationell kultur. Kina, som var en av de 

nationella kulturer som ingick i studien, är världens folkrikaste land. Bara inom landet finns flera 

olika kulturer, vilket också framgick i samtal med de kinesiska respondenterna. De kinesiska 

respondenterna i denna studie var samtliga från Shanghai och Beijing och därmed kan sägas att 

de framförallt representerande dessa subkulturer. Respondenter lyfte även fram skillnader mellan 

dessa städer, men detta var inget som kunde identifieras med det begränsade urvalet 

respondenter. 

En annan begränsning i urvalet är att endast tre av sexton respondenter var kvinnor, samtliga från 

Kina. Vid urvalet togs hänsyn endast till respondenternas yrkesroller och nationella kultur, inte 

till deras kön, vilket var i linje med målet för denna studien.   

Gällande det empiriska resultatet ligger en begränsning i den språkliga aspekten. Intervjuerna 

genomfördes på två språk, svenska och engelska. Som vi beskrev i metodkapitlet valde vi att 

prioritera läsbarheten genom att ha genomgående samma språk i hela studien, detta medförde att 

det empiriska material som samlades in på engelska har översatts till svenska. Vi har arbetat med 

att göra översättningarna så korrekta som möjligt utifrån sin kontext, och i ett led att 

kvalitetssäkra detta har översättningarna varit det sista som har gjorts i den empiriska 

bearbetningen. Trots detta menar vi att det kan innebära en begränsning då toner och nyanser i 

språket riskerar att falla bort vid en översättning. 

 

6.5. Förslag till vidare forskning 

Vårt förslag till framtida forskning att fortsätta att utreda de tendenser till samband som 

framkommer i det teoretiska bidraget och de författade propositionerna. Särskilt föreslår vi 

fortsatt forskning kring vilken påverkan maskulinitet kan antas ha, då detta är den enda av 

kulturdimensionerna som vi har identifierat som påverkar två delar av emotionell intelligens. Vi 

tycker också att det indikerade påverkansresultatet inom denna dimension är intressant, då vår 

uppfattning är att kontexten av maskulinitet och femininitet vid fallet av relationshantering inte 
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nödvändigtvis har resulterat i en högre eller lägre grad av emotionell intelligens, men i olika 

vägar till att uppnå liknande mål. 

 

Ett annat förslag till framtida forskning är att inte enbart testa propositionerna med kvalitativ 

forskning, utan också med kvantitativ metod. Ytterligare förslag är att undersöka om detta 

sambandsförhållande enbart går från nationell kultur till emotionell intelligens eller om 

förhållandet även kan gå i den motsatta riktningen. 
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8. BILAGOR 

8.1. Inbjudan 

Samtliga tilltänkta respondenter får nedanstående mail som en inbjudan att delta i studien. 

 

Name, 

  

As I may have told you, I am studying Business Administration part time on a university in 

Sweden on my spare time. I have now reached the last semester of the program and I am writing 

a paper within Leadership and Organization, together with a fellow student called Anna Kokko. 

The key topic of the paperwork emotional intelligence and cross-cultural leadership. 

  

Since you are working in a global leadership role, I would like to ask you to participate as a 

respondent for a 1-hour interview and discussion on how you practice leadership locally and 

with other cultures. We would like to focus around emotional intelligence, which is the person’s 

ability to understand, process and act on emotional information. Research indicates that people 

with a high-level emotional intelligence are performing better at work and are effective in their 

leadership. So we find this an interesting area to study. 

  

We would really appreciate your participation! 

  

If you agree, I would like to send a meeting invite for between 4-15th of November. 

 

Daniel Wiberg 
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8.2. Intervjuguide 

Respondentens namn 

Företagets namn 

Befattning 

Antal år i företaget 

Nationalitet 

Introduktion: 

Samtliga svar kommer behandlas konfidentiellt och endast användas för eget bruk, vem som sade 

vad kommer inte att anges direkt. Efter tillåtelse önskar vi dock att återge namn på samtliga 

respondenter bland våra källor. 

Vi startar inspelningen nu! 

När vi bjöd in till intervju beskriv vi kort emotionell intelligens, nämligen att det är individer som 

är begåvade med att förstå, hantera och agera utifrån emotionell intelligens. Syftet med vårt 

arbete är att beskriva hur ledare uppfattar och nyttjar sin egen emotionella intelligens och hur 

detta skiljer sig mellan olika nationella kulturer. 

 

1. Vad har du för erfarenhet av emotionell intelligens sedan tidigare? Är det ett uttryck du är 

bekant med? 

Social medvetenhet 

2. Hur arbetar du för att försöka förstå dina medarbetare och kollegor känslomässigt? 

3. Kan du beskriva hur detta hjälper dig i din roll och hur du utövar ledarskap? 

4. Hur skulle du beskriva din syn på empati?  

5. Upplever du att du kan läsa av hur andra personer mår och känner? Kan du ge något 

exempel?  
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6. Lägger du en stor vikt vid sociala relationer med dina medarbetare i ditt ledarskap? Kan 

du ge exempel? 

Självmedvetenhet 

7. På vilket sätt upplever du att du kan läsa av dina egna känslor? 

8. Har du lätt för att identifiera styrkor och svagheter hos dig själv? Kan du ge något 

exempel? 

9. På vilket sätt arbetar du för att få feedback från kollegor/direktrapporterande för att skapa 

en bild över vilken uppfattning de har av dig? 

10. Kan du beskriva hur du reflekterar kring dina egna känslor? Vilken inverkan tror du att 

dessa har för dina beslut och ditt ledarskap? 

11. Tror du att det finns en konflikt mellan känslor och rationellt tänkande eller hjälper 

förståelsen för känslor till att fatta rationella beslut? Kan du ge exempel? 

Självhantering 

12. På vilket sätt anpassar eller ändrar du ditt beteende beroende på vilka personer du 

interagerar med? Exempelvis hur mycket eller på vilket sätt du visar känslor. 

13. Hur anpassar du hur du uttrycker dina känslor när du pratar med personer från olika 

nationella kulturer? Kan du ge exempel på sådana situationer? 

14. Har du exempel på någon situation där du misslyckats socialt och kanske hade agerat 

annorlunda idag? Vad tror du gör att du skulle hanterat situationen annorlunda nu?  

Relationshantering 

15. Hur arbetar du som ledare för att motivera och inspirera dina medarbetare?  

16. Om du upplever en bristande motivation, hur hanterar du detta? Kan du ge ett exempel. 

17. Vad gör du för att förstå och hantera relationerna mellan dina medarbetare eller resurser? 

18. Hur brukar du hantera konflikter som kan uppstå på arbetet? Kan du ge exempel på hur en 

ledare på ett bra sätt hanterar konflikter.  

19. Kan du berätta om något tillfälle när du har löst en konflikt på ett bra sätt? 

20. Kan du ge exempel på en situation där du hade agerat annorlunda idag när det kommer till 

att motivera eller inspirera? Eller vid konflikthantering? Vad tror du gör att du hade 

hanterat situationen annorlunda idag? 
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Kultur 

21. Vad har du för upplevelser över att arbeta med personer från olika nationella kulturer? 

22. Vilka svårigheter har det inneburit för dig? Kan du ge ett exempel på när det har uppstått 

en svår situation? 

23. Har du kunnat dra nytta av det på något sätt? Vilka lärdomar fick du med dig? Hade du 

hanterat situationen på ett annat sätt idag baserat på den kunskap och erfarenhet du 

besitter nu? 

Generella Frågor 

24. Vilka personliga attribut tror du varit mest drivande i din framgång som ledare? 

25. Kan du ge exempel på någon situation när du känt dig mindre lyckad i ditt ledarskap? 

26. Vilka egenskaper värdesätter du mest hos dina medarbetare?  

27. Anser du att emotionell intelligens är en viktig egenskap som ledare? Som medarbetare? 

28. Tror du att emotionell intelligens är speciellt viktig när du arbetar med andra kulturer? 

Varför i så fall? 

29. Kan du ge exempel på när det har varit positivt eller negativt att ha emotionellt 

intelligenta individer i din omgivning? 

Extra frågor 

30. Vilka egenskaper och kvaliteter utmärker en bra ledare enligt dig? 

31. När känner du dig som en bra ledare? Kan du ge exempel på en sådan situation? 

32. Vad tycker du utmärker ett mindre lyckat ledarskap? 

 

Tack så mycket för att vi fått ta del av din erfarenhet och åsikter! Det var intressant och…. 

 


