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ABSTRACT

Titel: Finns den internationella ledaren? Eller kan denne skapas? En studie av svenska 
företagsledare i Singapore. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Charlotte Tham

Handledare: Lars Ekstrand

Datum: Januari 2010

Syfte: Studien avser ta reda på: 
- Om det finns ett internationellt gångbart ledarskap 
- Eller om det krävs nationella anpassningar 
- Vad eventuella anpassningar beror på
- Vad som kännetecknar en respekterad internationell ledare

Metod: Studien är baserad på sju kvalitativa djupintervjuer, som analyserats med hjälp av 
kulturdimensions- och ledarskapsteorier. Intervjuerna har sammanställts i en matris, för att bli 
överskådligare. Nyckelord och samband har därefter markerats för att hitta gemensamma 
teman. 

Resultat & slutsats: Fyra huvudresultat har framkommit:
- Det internationella ledarskapet finns
- Dock krävs vissa kulturella anpassningar
- De mest utmärkande skillnaderna mellan Sverige och Singapore är, hur personer motiveras, 

hur man kommunicerar effektivast och hur problem löses och arbetet struktureras
- Den effektiva ledaren är bl a målfokuserad, en bra kommunikatör och lyhörd

Förslag till fortsatt forskning: 
- Utöka studien med att innefatta enkäter, fler djupintervjuer eller observationer, för att få ett 

bättre statistiskt underlag 
- Studien kan göras på fler länder
- Studera flera stora internationella ledares egenskaper 
- Intervjua ledarnas medarbetare för att få ett bredare material i ämnet

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen visar på att nationella anpassningar behöver göras, för att bli en 
framgångsrik internationell ledare. Den visar på vilka anpassningar som behöver göras i 
Singapore, men för övriga länder krävs att kunskap inhämtas. Studien bör därmed kunna 
användas som diskussionsunderlag för svenska företag som ska skicka ledare utomlands. 

Nyckelord: Internationell ledare, svenska ledare, Singapore, kommunikativ kompetens, och 
kulturella dimensioner.  
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ABSTRACT 
 
Title: Is there an international leader? Or is it to be created? A study of Swedish leaders in 
Singapore. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

Author: Charlotte Tham

Supervisor: Lars Ekstrand

Date: January 2010

Aim: The aim of the study is to find out: 
- If the international leadership exists
- If the leadership has to be adjusted to cultural needs
- What is the reason behind the adjustments of the leadership
- What distinguish a respected international leader from a none respected 

Method: I have interviewed seven Swedish leaders in Singapore to find the answers to the 
above questions. The material has then been concluded by using a matrix. Connections 
between the interviews have been found by studying the matrix. The analysis is based on these 
connections and the leadership and culture difference theories. 

Result & Conclusions: The result of the thesis are: 
- The international leadership exists, but cultural adjustments have to be done of the 

leadership
- The largest differences between Sweden and Singapore are, the way people are motivated, 

how they communicate and how the work is organised 
- The differences come of large differences in Hofstede's culture dimensions, Power distance 

index and Masculinity 

Suggestions for future research: 
- The study could be based on more interviews, a survey or on observations, to get a better 

statistical material
- It could be done on more countries
- More great international leaders can be studied to find their qualifications 
- Interview the employees to get their opinion on the thesis’ subject

Contribution of the thesis: The study shows that adjustments have to be made. It can 
therefore be of interest to be used by Swedish companies that are sending leaders abroad. 

Key words: International leaders, Swedish leaders, Singapore, culture dimensions and inter 
cultural communication skills. 
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1. INLEDNING

Under 2009 har flera kända svenska ledare, som Carl-Henric Svanberg och Bo I Andersson fått 
internationella ledaruppdrag.1 Tillsammans med att allt fler svenska företag försöker hitta nya marknader för 
expansion 2 gör det att allt fler svenska ledare kommer i kontakt med det internationella ledarskapet3. 

Företag behöver ha i åtanke att ledarskapet sannolikt måste anpassas beroende på om det sker i Sverige eller 
utomlands. Det kan vara så att det finns ett internationellt gångbart ledarskap, men det kan också vara så att 
ledarskapet behöver anpassas efter kulturella behov. Anpassningar av ledarskapet eller träning i 
internationellt ledarskap diskuteras sällan innan en svensk ledare blir utlandsstationerade. Få har fått någon 
förberedelse inför sitt nya jobb utomlands.4 

Eftersom huvuddelen av all managementlitteratur kommer i från USA och många ledare världen över läser 
den skapas en bild av att alla ledare, oavsett var i världen man befinner sig, kan utöva detta ledarskap. Det 
finns sällan en kulturell infallsvinkel i litteraturen. Min tro är att nationell kultur och värderingar påverkar 
det effektiva ledarskapet5. Därför bör det finnas lokalt anpassad litteratur och förberedelse bör ges till ledare 
som reser utomlands. 

Intresset för detta ämne väcktes när jag i våras intervjuade en svensk ledare i Singapore, för kursen 
Management II vid Högskolan i Gävle. Ledaren beskrev många intressanta och oanade situationer, som 
berodde på kulturskillnader. Avsikten med denna studie är att undersöka om enbart denne ledare ställs inför 
situationerna eller om de flesta svenska ledarna i Singapore ställs inför liknande situationer. Efter att ha bott 
i knappt ett år i Singapore vill jag också få en ökad förståelse för de kulturskillnader som jag upplevt, varför 
jag kommer lägga tyngdpunkten vid att tolka varför eventuella situationer uppstår.  

För att undersöka om kulturen påverkar ledarskapet har jag valt att studera hur svenska ledare upplever 
arbetet som ledare i Singapore. Om de behöver eller inte behöver ändra sitt ledarskap ligger sedan till grund 
för om det finns ett internationellt ledarskap eller inte. Jag har djupintervjuat sju svenskar, som arbetar som 

6

1 Bo I Andersson var GMs globala inköpschef och blev ordförande för ryska GAZ sommaren 2009 (e24.se)

2 Detta gäller för perioden fram till 2007, där efter finns inga siffror. Kan vara så att i o m den finansiella krisen så har andelen nya 
svenska företag utomlands sjunkit. Bör stiga igen när ekonomin tar fart. (Källa second-opinion.se) 

3 Internationell ledare - Är en ledare som leder personer från mer än en nationalkultur (se fotnot 22 för definition). I denna studie 
avser det ledare som är ledare utanför sitt egna hemland (Lahdenperä (2008).

4 Endast en av de intervjuade har fått utbildning/introduktion i de skillnader som ledaren kommer möta i sitt nya hemland. 

5 En effektiv ledare är en ledaren som skapar resultat och har motiverad medarbetare. (quote.se)



ledare i Singapore. De har kunskap och erfarenhet som är svår att få tillgång till genom litteraturen, 

eftersom de är tvungna att lösa problem och situationer dagligen. Information kring bolagen och de 

intervjuade ledarna finns i kapitel 2, Djupintervjuer. 

1.1 Problemformulering

Finns det ett internationellt gångbart ledarskap eller krävs det kulturella anpassningar för att bli en effektiv 
och respekterad ledare utanför Sverige? Om det krävs anpassningar av ledarskapet, vad beror det på? Om 
den internationella ledaren finns, vad kännetecknar den?   

För att studera det internationella ledarskapet har jag intervjuat sju svenskar i Singapore, för att ta reda på 
vilka utmaningar som de stöter på. Jag har även frågat de intervjuade ledarna om de anser att det finns ett 
internationellt ledarskap. Detta för att få fler infallsvinklar och deras åsikter på uppsatsens ämne. Med hjälp 
av teorin om kulturella skillnader och ledarskap har jag studerat varför situationer uppstår samt vad som 
kännetecknar stora internationella ledare. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse om det finns ett internationellt gångbart ledarskap eller om det 
krävs anpassningar av ledarskapet för att lyckas som internationell ledare. Syftet är även att förstå vad 
eventuella anpassningar beror på samt att se vad som är signifikant för den internationella ledaren, om den 
finns. 

Viktigt är att ha i åtanke att jag enbart genomfört sju intervjuer och enbart med svenska ledare i Singapore. 
Detta medför att tillförlitligheten av studien minskar. I kapitel 2, Djupintervjuer och Metodkritik, 

argumenterar jag för att uppsatsen trots det smala underlaget är tillförlitlig och trovärdig. 

1.3 Avgränsning

Jag har valt att studera svenska ledare som i huvudsak leder singaporeaner i Singapore, för att på så sätt 
undersöka om det finns ett internationellt ledarskap eller ej. Fokus har varit att ta reda på hur ledaren 
uppfattar det att vara ledare i Singapore och inte hur deras medarbetare uppfattar den svenske ledaren. Med 
anledning av detta har studien enbart utförts på ledarna. 

1.4 Målgrupp

Målgruppen är andra studenter som är intresserade av att få en inblick i vad det internationella ledarskapet 
innebär. Tanken är även att svenska ledare som ska inleda en karriär som internationell ledare ska kunna 
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använda uppsatsen för att få en inblick i vad de kommer möta och vad som kommer att krävas av dem för att 
bli effektiva och respekterade ledare. Personer som läser ska ha en grundläggande kunskap om ledarskaps- 
och kulturskillnadsteorin, då teorierna endast gås igenom översiktligt. 

1.5 Disposition

I kapitel två kommer jag gå igenom metoden som ligger till grund för uppsatsen. Jag har sedan valt att ha ett 
upplägg där empiri, teori och analys sammanblandas för att på så sätt få ett bättre tempo i texten. I kapitel tre 
kommer den första delen av intervjuerna att redovisas, den del där jag tar reda på vilka skillnader och 
likheter som de intervjuade ledarna ser mellan det svenska och det singaporeanska ledarskapet. Med hjälp av 
ledarskaps- och kulturskillnadsteorin har jag sedan analyserat varför de uppkomna situationerna uppstår. I 
kapitel fyra presenteras den andra delen av intervjun, den del där jag tar reda på ledarnas syn på den 
internationella ledaren finns, om den finns och vad som i sådana fall karaktäriserar den internationella 
ledaren. Teorin kring den internationella ledaren kommer också att presenteras. I kapitel fem återfinns 
uppsatsens slutsats och förslag till fortsatt forskning. 
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2. METOD

2.1 Praktisk metod

Inledningsvis har jag studerat teorin kring kulturella skillnader och ledarskap. Bland annat med hjälp av 
Hofstedes (2008) teori om kulturskillnader och med hjälp av den information jag fick i vårens intervju med 
en svensk ledare, har jag utformat frågor för de sju djupintervjuer som jag genomfört. 

Jag har valt djupintervju framför enkäter då jag bedömer att jag kommer få ut mer av en intervju. De svar jag 
söker är av mer kvalitativ och resonerande form än vad som kan erhållas genom enkäter, vilka ger 
kvantitativa svar. En intervjusituation är krävande för både forskare och den som blir intervjuad. Forskaren 
måste ha en stor förmåga att kunna sätta sig in i och förstå vilka problem som den intervjuade ställs inför, för 
att få fram intressant och viktig fakta.6 Eftersom jag själv har arbetat i ca fyra år som ledare och har bott i 
snart ett år i Singapore tycker jag mig ha en bra förståelse för vilka problem som kan dyka upp. 

Jag har försökt få till deltagande observationer7, men lyckades inte få igenom det hos företagen, främst p g a 
att de såg problem med att jag skulle höra sekretessbelagd information. Jag ville genomföra observationerna 
för att på så sätt se hur ledarna beter sig i verkligheten och hur en situation ser ut. För att med egna ögon se 
vad som sker och inte bara höra hur ledaren uppfattar situationen. 

2.1.1 Djupintervjuer

För att få ut så mycket som möjligt av intervjun är det viktigt att noggrant välja ut vilka som ska intervjuas, så 
att den som blir intervjuad verkligen har den profilen som efterfrågas.8 

Den profilen som jag sökte efter är en person som har tidigare ledarerfarenhet främst från Sverige innan de 
tillträde sin nuvarande tjänst i Singapore samt i nuvarande uppdrag har personalansvar för flera 
singaporeaner. Personen ska även ha arbetat i Singapore minst ett år, för att hunnit få erfarenhet av flera 
olika situationer. De ska även arbeta inom olika branscher och ha olika lång ledarerfarenhet. Jag har bl a 
med hjälp av Exportrådet i Singapore valt ut de ledare som jag har intervjuat. Rådets personal anser jag har 
den bästa kunskapen om det svenska näringslivet i Singapore. 

9

6 Holme & Solvang (2008) s 105

7 Deltagande observation är när forskaren beskriver en process som denne deltagit i. Forskaren studerar de skeenden som sker 
och tar anteckningar, men är inte aktiv själv. Detta material ligger sedan till grund för studien. (Ejvegård (2009) s 76-77)

8 Ejvegård (2009) s 51 



De intervjuade arbetar inom, Bank och Försäkring, Industriell tillverkning, Detaljhandel, Marinindustri och 
en egenföretagare. De är mellan 34 och 55 år gamla och har varit ledare mellan två och tjugo år. De 
intervjuade har alla haft minst ett ledaruppdrag innan de kom till Singapore. Samtliga har sedan tidigare 
erfarenhet från att arbeta eller studera utomlands. 

Samtliga är män, p g a att det finns ett begränsat antal kvinnliga svenska chefer i Singapore. Jag hade enbart 
möjlighet att intervjua en kvinna och för att inte få problem med tolkningen av den intervjun, om hennes svar 
skulle skilja sig markant från männens, så valde jag att avstå från att intervjua henne. Svårigheten bedömde 
jag låg i att se om det skulle vara hon som person eller som kvinna som bidrog till skillnaden. 

Det är även av stor vikt att förbereda intervjun, för att få svar på de frågor som man vill få svar på. För att 
skapa en lugn och bra miljö ska man som intervjuare vara i tid och inte vara stressad. En fördel är att skicka 
ut frågorna innan samt att sätta en sluttid för mötet. Allt för att minska stressfaktorn. 9

För att inte missa något under intervjun är det bra att spela in intervjun och sedan direkt efter skriva rent 
minnesanteckningarna. Det är viktigt att även notera hur stämningen var under mötet. När anteckningarna 
är renskrivna, skicka dem till de intervjuade för eventuell komplettering. Då forskaren eventuellt kan 
missförstått något. Det är den nya versionen som gäller.10

Jag följde dessa råd och försökte ställa så öppna frågor som möjligt, utan att styra in dem på de områden som 
jag finner intressanta. Min uppfattning är att intervjuerna var öppna och okomplicerade och jag fick ut 
mycket av dem. Jag upplevde även ett stort engagemang från de intervjuade, som samtliga var väl förberedda. 
Intervjuerna varade mellan en dryg timme och tre timmar, vilket gör att det fanns gott om tid att diskutera 
frågeställningarna. Svaren var mycket samstämmiga, vilket jag tycker gör studien trovärdig och intressant, 
speciellt mot bakgrund av att de intervjuade arbetar inom olika branscher och har olika lång ledarerfarenhet. 

Med hjälp av Exportrådet valde jag ut åtta personer, alla tackade ja, utom den kvinna som jag själv valde att 
avstå från att intervjua, enligt ovan. Detta stärker studien, då inget bortfall förekommit bland de utvalda. 
Ledarna är anonyma, dels för att få ut mer av intervjuerna, dels för att min bedömning är att det tillför något 
till studien att tillkännage ledarna eller de bolag de arbetar på.

10

9 Ejvegård (2009) s 52

10 Ibid s 52



2.1.2 Intervjuguide 

Efter att ha läst framförallt Hofstedes (2008) kulturskillnadsteori sammanställdes en intervjuguide.11 
Guiden består av två delar. I första delen vill jag ta reda på vilka skillnader och likheter som de intervjuade 
ledarna upplever i ledarskapet i Sverige och Singapore. Den andra delen är av mer sammanfattande karaktär, 
där vill jag ta reda på om de intervjuade ledarna anser att den internationella ledaren finns och vad som 
kännetecknar denne i sådana fall. 

För att få fram en så bra intervjuguide som möjligt bör man provintervjua någon efter mallen för att på så sätt  
ta reda på om man får de svar som efterfrågas.12 Jag hann dessvärre inte göra detta, men efter den första 
intervjun ändrade jag ordningen på frågorna för att få ett bättre rytm i intervjun. Vissa av frågorna 
omformulerades också. 

2.1.3 Bearbetning av intervjuerna 

Efter att intervjuerna renskrivits har jag fört in informationen i en matris för att på ett enkelt sätt se helheten 
och eventuella sammanhang.13 Varje fråga fick en egen rad i matrisen.14 Nyckelord har markerats och 
summerats, vilka resulterade i tre teman som kommer att presenteras vart och ett för sig i empirin. För att 
levandegöra empirin har jag valt att använda vissa talande citat från ledarna. 

Analysen har skett genom att jag i teorin försökt hitta anledningar till varför de uppkomma empiriska 
situationerna uppstått. Dispositionen är som sagt en löpande blandning av teori och empiri. Jag uppfattar att 
detta gör det enklare och roligare att läsa uppsatsen. 

2.2 Metodkritik

Det finns en risk för att jag genom mina frågor har påverkat de intervjuade ledarna. Särskilt som svaren varit 
relativt samstämmiga. Jag har försökt att ställa så öppna frågor som möjligt och tala så lite som möjligt själv, 
för att påverka de intervjuade så lite som möjligt. 

11

11 Bifogad i Bilaga 1

12 Ejvegård (2009) s 50

13 I enlighet med Solvang & Holmes (2008)Textanalys s 141 - 143

14 Se bilaga 2 för matrisens struktur



Min bedömning är att fler intervjuer inte hade gett ett annat utfall, då svaren var mycket liknande i de sju 
intervjuerna och fler intervjuer torde inte ge andra svar. Fler intervjuer hade dessutom lett till att materialet 
blivit stort och svårt att bearbeta. 

Jag avser att studera om kulturella anpassningar av ledarskapet behöver göras, och är medveten om att 
anpassningar är just kulturellt specifika. Jag har därför valt att göra studien på ett land, Singapore, för att på 
så sätt få en tydlig analys. De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Singapore är stora, vilka gås igenom 
nedan, vilket borde öka sannolikheten för att eventuella anpassningar av ledarskapet behöver göras. Jag 
anser därför att Singapore är ett intressant land att studera. 

Teorin är huvudsakligen publicerad litteratur som enligt Ejvegård (2009) bör anses som äkta och därför ej 
behöver ifrågasättas. Det är dock lämpligt om litteraturen ställs mot annan litteratur för att kunna verifieras. 
Dessvärre finns det inte så många fler som skriver på ett så utvecklat sätt som Hofstede (2008) gör om de 
kulturella dimensionerna, vilket gör att Hofstedes teori inte kan ställas mot något alternativ. 

12



3. TEORI & EMPIRISK ANALYS - Skillnader och likheter

Studiens har gett tre huvudresultat på området skillnader och likheter, vilka redovisas utförligare och 
motiveras i avsnitt 3.2 till 3.4. De tre områdena som identifierats är: 

•Hur personer motiveras 

•Hur man kommunicerar effektivast  

•Hur problem löses & arbetet struktureras   

Inledningsvis kommer en kort beskrivning av vad som krävs för att en internationell ledare ska bli 
framgångsrik. 

En ledare som vill lyckas på den internationella arenan behöver arbeta med att minska etnocentrismen15 och 
de många fördomar som vi tenderar att ha om andra kulturer.16 Etnocentrism har jämförts med egocentrism 
för att belysa att det handlar om en icke önskad centrering på den egna gruppen.17 Personer som har varit 
utomlands mycket tenderar att se världen ur ett vidare perspektiv och ser att Sverige inte är bäst på allt. 
Detta är en förutsättning för ett framgångsrikt internationellt ledarskap.18

Viljan att skaffa sig utlandserfarenhet väckas tidigt i livet. Samtliga intervjuade ledare har nämligen skaffat 
sig utlandserfarenhet, under studietiden eller tidigt i arbetslivet. Erfarenheten kommer ifrån olika länder 
och har skett i omgångar. De intervjuade har ett stort intresse av nya kulturer och har alla varit insatta i det 
som sker i Singapore med omgivning, den lokala kulturen och vilka drivkrafter singaporeanerna har. Detta 
är en som sagt en bra förutsättning för att de ska lyckas som ledare internationellt.  

Detta medför också att de har intagit en kulturell relativism, vilket ”innebär att man är försiktig med döma 
andra grupper och samhällen”19. Det kan även innebära att ledaren ska informera sig om hur de kulturella 
skillnaderna mellan samhällena ser ut, dess rötter och vilka konsekvenser det får. Mer om detta under 

Kommunikationsdelen. 

13

15 Etnocentrism = Är synsättet att ens egen grupp är alltings utgångspunkt, mot vilken omvärlden bedöms. Gruppens egen 
historia, kultur, normer, seder och språk är den måttstock som används när andra grupper bedöms. (sv.metapedia.org)

16 Lahdenperä (2008) s 55

17 Hofstede (2001) s 17

18 Lahdenperä (2008) s 55

19 Hofstede (2008) s 20



Alla intervjuade har arbetat minst ett år på sina nuvarande positioner. Året har för många av företagen varit 
svårt p g a den finansiella krisen. Ledarskapet har därför prövats extra hårt och många situationer har 
uppkommit, som normalt inte uppstår, som uppsägningar. Detta gör studien intressant, då ledarskapet just 
prövats extra hårt.  

Till grund för analysen om varför eventuella skillnader uppstår ligger Hofstedes teori om kultur-
dimensioner. Nedan görs därför en kort genomgång av hans teori.   

3.1 Kulturdimensioner 

För att beskriva varför olika individer reagerar på olika sätt så använder sig Hofstede av termen Mental 

programmering eller Mental mjukvara.20 Med detta menar han de tankar, känslor och sätt att agera som 

påverkar en människas beteende. Programmeringen kommer ifrån de miljöer som vi vuxit upp i och fått vår 
livserfarenhet ifrån. 

Kultur är vanligt förekommande i dessa sammanhang. Det finns många betydelser av termen allt från det 

latinska ordet kultur som betyder brukande av jord till de västerländska språkens tolkning, civilisation. Jag 
har valt att använda mig av den tolkning som socialantropologin använder, med inspiration av Hofstede, där 
kultur är ett samlingsnamn för de mönster av tankar, känslor och beteenden som en människa har. Kultur är 
ett kollektivt fenomen, eftersom människor som har levt i samma sociala sammanhang har kulturen 
gemensamt. Kulturen lärs in genom sociala sammanhang. Kultur lär man sig och är med andra ord inte 
medfödd. 

Kulturen är en av de saker som påverkar individens mentala programmering. Tillsammans med Den 

mänskliga naturen och varje individs Personlighet skapar den varje människas unika programmering. Var 

gränserna går mellan de tre kategorierna diskuteras brett bland samhällsvetare.21   

Den mänskliga naturen är det som alla människor har gemensamt. T ex innehåller det basala funktioner som 

och förmågor som att känna sorg, glädje och rädsla. Hur det yttras formas av respektive persons kultur. 
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21 Ibid s 18 



Kulturen - Mårtensson (1998) delar kulturen i två delar, Nationalkultur22, det som varje nation har 

gemensamt och Företagskultur, de gemensamma värderingar som ska lösa de problem som en grupp ställs 

inför.23 Hofstede tittar bara på hur den nationella kulturen påverkar individen. Alvesson (2005) påpekar att 
det är svårt för ledaren att påverka företagskulturen, då kulturen har en starkare kraft än ledaren. Mot 
bakgrund av detta kommer jag använda mig av Hofstedes definition. 

Personlighet är unik för varje individ och består av dess unika Mentala programmering, som den inte delar 

med någon annan person. Den formas dels genom kulturen och dels genom ärvda drag. 

Bild a) Mental programmering24

Med ovanstående information kommer vi fram till att den kultur som vi växer upp i påverkar oss starkt, vilket 
medför att vi reagerar olika och kräver olika saker i liknande situationer. 

Hofstede har identifierat fem olika dimensioner som skiljer nationalkulturerna åt. Dessa är: 

•Maktdistans, 

•Maskulinitet - Femininet 

•Individualism - Kollektivism 

•Osäkerhetsundvikande 

•Långsiktig kontra Kortsiktig inriktning 

Specifik för individen 
          - Nedärvd och inlärd

Specifik för gruppen 
          - Inlärd

Universell 
          - Nedärvd
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22 Nationell kultur - Inom nationer som existerat en tid finns det starka krafter som verkar för att skapa en gemenskap;  
gemensamt språk, politiskt system, försvar, nationell representation i sportevenemang och t ex en inhemsk marknad för varor. 
(Hofstede s 32)Viktigt att inte sammanblanda med nation som inte alltid har samma gemenskap, se t ex Belgien som är 
flerspråkigt.  

23 Andersson & Co (2004) s 23

24 Hofstede (2008) s 18

Personlighet 

Kultur

Den mänskliga naturen



Maktdistans innebär hur man i ett samhälle eller företag hanterar människors olikhet. I vilken utsträckning 

acceptens finns för att makten är jämlikt fördelad i ett samhälle eller företag. I länder med stor maktdistans 
finns det en ojämlikhet mellan över- och underordnade samt att de underordnade förväntar sig att bli 
beordrade av sina överordnade. Makten är centraliserad och organisationerna har en tydlig hierarki. I länder 
med stor maktdistans har chefen en naturlig maktposition och ifrågasätts sällan.25

I länder med liten maktdistans är över- och underordnade mer jämlika. Organisationerna är platta och 
makten utdelegerad i organisationen. I länder med liten maktdistans är chefen demokratisk och de 
underordnade förväntar sig att bli rådfrågade innan beslut fattas. En chef har inga särskilda privilegier och 
statussymboler är icke önskvärda. Dessa mönster etableras tidigt i livet, i den första maktrelationen barn och 
förälder för att sedan fortsätta i barn och lärare och sedan under- och överordnad. 26

Hofstedes andra dimension Maskulinitet - Feminitet speglar en persons förhållande till t ex arbetslivet. 

Forskningen har sett att en persons förhållande till arbetslivet skiljer män och kvinnor åt, varför 
terminologin maskulinitet - feminitet används. 

I de maskulina kulturerna eftersträvas att tjäna mycket pengar och hävda sig. Könsrollerna skiljs åt, där 
mannen ska vara tuff och sukta efter materiella ting medan kvinnan ska vara mjuk och livsbejakande.27 En 
chef i maskulina miljöer ska vara självhävdande och ta beslut på egen hand, utan att diskutera med andra.28 I 
den feminina miljöerna ska chefen ha goda relationer, vara bra på att samarbeta  och diskutera fram 
lösningar. Konflikter löses genom kompromisser och förhandlingar. Könsrollerna är inte alls lika åtskilda 
och mannen förväntas bry sig mer om livskvalitet, dvs som kvinnan i de maskulina miljöerna.29

Hofstedes  tredje dimension kallas Individualism - Kollektivism. Den mäter vems intresse som dominerar ett 

samhälle eller företag, individens eller gruppens. Den behandlar också individens förbindelse med familjen 
och gruppen. I en individualistisk kultur förväntas en anställd agera utifrån sina egna intressen som allra 
helst bör sammanfalla med företagets/samhällets. En chef leder individer och belöningar sker till varje 
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25 Hofstede (2008) s 68 - 72

26 Ibid s 72

27 Andersson & Co (2004) s 24

28 Hofstede (2008) s 161

29 Ibid s 161



individ efter prestation. I kollektivistiska kulturer förväntas den anställde sätta gruppens intresse före sina 
egna. En chef leder en hel grupp och det är gruppen som belönas för sina samlade prestationer.30 

Den fjärde kulturdimensionen Osäkerhetsundvikande handlar om hur osäkerhet hanteras. Den mäter i 

vilken grad människor blir stressade av okända situationer och i vilken grad de, genom att skapa regler, kan 
undvika okända situationer. I kulturer med stark osäkerhetsundvikande finns det ett stort behov av lagar och 
regler. Det finns både formella och informella föreskrifter om hur man ska bete sig på t ex arbetsplatsen. Det 
är viktigt i dessa kulturer att arbeta hårt, vara upptagen och vara punktlig, då tid är pengar. I kultur med svag 
osäkerhetsundvikande finns det snarare en rädsla för lagar och regler. I dessa kulturer arbetar man hårt om 
det är nödvändigt, det ses som positivt att ta det lugnt och slappna av.31 

Den sista av Hofstedes kulturdimensioner är Långsiktig kontra kortsiktig inriktning. Den visar på 

skillnaderna i kulturers förhållande till en tidshorisont, dvs vad som det läggs störst vikt på i samhället, det 
nutida eller det förflutna. I de långsiktiga kulturerna värderas uthållighet, sparande och att kunna känna 
skam högt. I de kortsiktiga kulturerna värderas saker som ger snabba resultat, frihet, konsumtion, och 
sociala skyldigheter högt. Den långsiktiga organisationen kännetecknas av att ledaren ges tid att skapa 
resultat, att alla i organisationen strävar åt samma håll och att hierarkin är viktig. Den kortsiktiga 
organisationen kännetecknas av snabba resultat, kvartalshets, där ledaren bedöms efter föregående kvartal 
oavsett egen påverkan. Flera av de långsiktiga värderingarna kommer från konfucianismen, varför många av 
de östasiatiska länderna återfinns bl a de långsiktiga länderna. 32
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3.2 Motivation

Det första område som har identifierats är motivation, d v s vad får medarbetarna att vilja gå till jobbet och 
göra ett bra arbete. Frågor som behandlas i kapitlet är om, Motiveras människor världen över av samma 

saker? Eller har vi olika behov som ska tillfredsställas för att vi ska känna oss motiverade? 

Huvudresultatet av studien visar på att: 

•Pengar motiverar medarbetarna i Singapore, medan erkännande och bekräftelse motiverar medarbetarna 

i Sverige, enligt de intervjuade ledarna. Medarbetarna har inte studerats. 

•Människor världen över har samma behov, att bli sedda, men det ger sig uttryck på olika sätt, p g a 

skillnader i ländernas kulturer 

•Skillnaderna beror på skilda placeringar i Hofstedes dimensioner Maktdistans och Maskulinitet - 

Feminitet 

Det som framgår nedan är det som ledarna bedömer att deras medarbetare motiveras av. Det är viktigt att ha 
i åtanke att de intervjuade ledarna kan ha fel eftersom det är svårt för en ledare att egentligen veta vad som 
motiverar en annan person, i detta fall dennes medarbetare. Samtliga ledare har sagt samma sak och svaren 
stämmer bra överens med Hofstedes (2008) teori. Min bedömning är därför att svaren är så pass trovärdiga 
och tillförlitliga att jag kan ha med dem i studien.  

Det är pengar som motiverar medarbetarna i Singapore33 och som en av ledarna säger: - ”Medarbetarna 

motiveras av lön och förmåner i första, andra och tredje hand. I fjärde hand hur fint kontoret är”. 

En bra titel och några att leda uppskattas av de flesta, men är inte lika viktigt som pengarna. Personer kan 
byta jobb för mellan 500 och 1000 kr mer i månaden. De försöker förhandla upp lönen på det befintliga 
företaget, genom att ha ett annat erbjudande med sig och om det inte går, så byter de jobb. Det är inte 
ovanligt att man har arbetat på sex, sju arbetsplatser inom loppet av tio år och man vill gärna ha en 
löneförhandling innan man arbetat ett år. Pengafokuseringen är extra tydlig i den yngre generationen, men 
finns mer eller mindre i alla generationer.  
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I Sverige är det viktigt att tjäna mer pengar upp till en viss nivå, nämligen den nivå där man kan köpa mer 
saker än bara de livsnödvändigaste sakerna. Efter att ha uppnått den nivån ökar inte tillfredsställelsen hos 
medborgarna.34

En annan sak som skiljer Singapore och Sverige är att det inte alls är lika viktigt att ha en karriärväg.35 
Singaporeanerna är med andra ord inga karriärplanerare. Det finns inte samma målstyrning mot framtida 
jobb. Folk tar ett jobb som de gillar och sätter sällan in det i större perspektiv eller tänker på vart det kan 
leda. En av de intervjuade sa att: ”De har inget i livet som de brinner för, förutom shopping”. Troligtvis en 

generaliserande kommentar, men det ligger något i den. För det som vi på ytan ser av singaporeanerna är att 
de gillar att spendera tid i shoppingcentrum. Det är viktigt för dem att ha rätt boende, bil och klocka.

De berörda företagen i Singapore är relativt små (mellan 5 och 150 anställda) och har svårt att erbjuda 
interna karriärvägar. Detta är inte samma problem som det hade varit i Sverige, där många medarbetare hade 
lämnat om de inte kunnat göra karriär. Här lämnar man för att få högre lön. Skillnaderna länderna emellan 
beror på att i det mer maskulina Singapore så är pengar en betydligt viktigare drivkraft. Att göra karriär 
bedöms inte vara lika viktigt, då behovet av att vara duktig inte är lika viktigt som i Sverige. För svensken är 
det viktigt att dra ditt strå till stacken och visa sig delaktig, 36 så är inte fallet i Singapore. Att göra karriär blir 
då för svensken ett sätt att visa att man vill bidra till företagets framtid.    

Enligt Hertzbergs (1966) forskning kring arbetsmotivation finns det två typer av motivation, en inre och en 
yttre. Där den inre står för själva arbetet och den yttre för lön och förmåner. Hertzberg fann att den inre ger 
verklig motivation medan den yttre är en sorts hygien för arbetet. Han finner även att personer med högre 
utbildning oftare kräver inre medan personer med lägre eller ingen utbildning sätter de yttre faktorerna 
främst. Singaporeanerna nöjer sig med att endast få en yttre motivation medan svenskarna kräver inre 
motivation.37 Utbildningsnivån är hög, dock inte lika hög som i Sverige38, varför fler borde motiveras av inre 
motivation i Singapore, så är dock inte fallet. 
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34 Klein (2006) s 259

35 Fem av de intervjuade nämner detta

36 svensktvattstuga.se

37 Enligt fem av de sju intervjuade

38 I Sverige är andel högskoleutbildade mellan 25 och 64 år drygt 30 % (2007) enligt scb.se. I Singaopore är motsvarande andel 
drygt 20 % (2000) enligt singstat.gov.sg. För personer mellan 25 och 34 år är andelen 35 % i Singapore enligt singstat.gov.sg. 
Motsvarande siffra ej känd i Sverige.  



Boëthius o Ehdin (1993) är inne på samma linje som Hertzberg och menar att motivation är något som 
kommer inifrån en själv och är inget som en ledare kan ge sina medarbetare genom yttre ting som pengar 
eller andra belöningar. Förutsättningar är att ledaren visar tillit till medarbetaren samt att företaget och 
medarbetarens värderingar stämmer överens. Viktigt är då att ledaren tydligt visar vilka värderingar som 
företaget och ledaren står för, så att medarbetaren enkelt kan avgöra om denne står för samma sak. Denna 
teori verkar inte stämma överens med hur singaporeanerna motiveras, då de endast verkar motiveras av yttre 
ting. 

Som en summering är det intressant att använda ett citat från en av de intervjuade som säger: ”Erkännande 

och bekräftelse motiverar i Sverige, men i Singapore är det pengarna som motiverar”.  

Varför varierar drivkraften/motivationen mellan de olika länderna? Det är förvånande då jag trodde att vi 
mer eller mindre har samma behov världen över. Kan det vara så att behoven ger olika uttryck världen över? 
Eller är de olika behov vi har? För att kartlägga våra behov har jag inlett med att studera Maslows kända 
behovstrappa. 

3.2.1 Behovstrappa och motivation 

Enligt Maslow finns två olika grupper av behov, de enkla och de överordnade. De enkla behoven behöver 
vara tillgodosedda innan de överordnade behoven kan tillgodoses. Ordningen inom respektive grupp är inte 
given utan är individberoende.39

Bild b) Maslows behovstrappa40

Enkla Behov
1. Fysiologiska behov (tillgång till mat o vatten)
2. Trygghet o Säkerhet 
3. Kärlek o känsla av gemenskap
4. Uppskattning (Bli bekräftad o känna sig kompetent) 

Överordnade Behov
1. Kognition (Att veta, förstå)
2. Estetiska (Skönhet o ordning. Ett individuellt behov) 
3. Självförverkligande 
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I Singapore finns inte samma socialförsäkringssystem som i Sverige, utan var och en får finansiera sin 
sjukvård, utbildning, inkomst vid förlorat jobb och längre sjukdom, vilket skapar en viss otrygghet. 
Sparande sker löpande av arbetsgivare tillsammans med privatpersonen till pension, boende och 
akutsjukvård.41

Det kan medföra att Trygghet och Säkerhet inte är tillgodosett generellt sett i Singapore, vilket medför att de 

enkla behoven inte är tillgodosedda. Enligt Maslows behovstrappa innebär det då att de enkla behoven inte 
är tillgodosedda här i Singapore, vilket de är i Sverige, varför behoven är annorlunda hos individerna och de 

motiveras av olika saker. Svenskarna drivs då mer av de Överordnande behoven medan singaporeanerna av 

de Enkla behoven. 

Det kan å andra sidan vara så att pengafokuseringen är ett utryck för Självförverkligande eller varför inte de 

Estetiska behoven. Men varför ger mer eller mindre samma behov olika utryck? Kan det bero på att den 

svenska och den singaporeanska kulturen är olika?  

Tidigare har jag tillsammans med Hofstedes kulturdimensioner och Mårtenssons tolkningar kommit fram 
till att den kultur som vi växer upp i påverkar oss starkt, vilket medför att vi reagerar olika och kräver olika 
saker i liknande situationer. Med stöd av framförallt Hofstede (2008) fortsätter jag utredningen av 
problemet. 

3.2.2 Kulturdimensioner och Motivation

När man betraktar Maktdistansen så skiljer sig Sverige och Singapore starkt åt. Sverige har en liten 

maktdistans medan Singapore har en stor maktdistans.42 Detta medför att svenskar tidigt i livet blir vana vid 
att bli till och rådfrågade, om beslut som t ex rör familjen. En singaporeansk förälder skulle inte rådfråga 
sina barn, utan som överordnad i familjen, fattar man själv besluten. Detta anser jag lägger grunden för att 
erkännande och bekräftelse är viktigare för svenskar än för singaporeaner. En singaporean har inte samma 
vana vid att bli sedd och bekräftad, varför dess egenvärde, dvs ett sätt att mäta framgång på, mäts på annat 
sätt nämligen genom vad man tjänar och inte genom hur många rygg-dunkar man får. 

När den finansiella krisen slog mot de berörda bolagen hösten 2008 - våren 2009, var det flera som valde att 
ta till lönesänkning, på upp till 15 procent, som en metod för att få ned kostnaderna. Det var betydligt 
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42 Sverige har plats 68 av 74 och Singapore plats 19 av 74. Där ett lågt nummer innebär att maktdistansen är större. Hofstede 
(2008)



enklare att genomföra det i Singapore än i Sverige. I Singapore gick de anställda med på detta utan större 
diskussion, vilket ej var fallet i Sverige. En av anledningarna till detta är att facket är mycket svagare i 
Singapore än i Sverige, vilket medför att var och en får förhandla för sig själv. Att det gick att genomföra 
lönesänkningen utan större protester i Singapore beror också på, den större maktdistansen, som leder till 
att de singaporeanska medarbetarna lyssnar på sin chef. I detta avseende underlättar den större 
maktdistansen att sänka lönerna. 

Ytterligare en av Hofstedes dimensioner som känns relevant i denna diskussion är Maskulinitet - Feminitet. 

Sverige är betydligt mer feminint än Singapore.43 I relation till svenskarna är med andra ord 
singaporeanerna betydligt mer maskulina, vilket kan förklara varför de har ett starkare intresse för pengar. 
Som jag nämnt tidigare så påverkar kulturen eller den miljö vi har runt omkring oss vår mentala 
programmering och när det kommer till denna dimension särskilt hur vi känner. Detta gör att männen i 
Singapore är tuffare, vilket också  avspeglas i hela den professionella miljön, som bedöms vara en manlig 
arena. Detta medför att kvinnor som arbetar beter sig som män, för att passa in. T ex finns det mycket få 
deltidstjänster i Singapore utan ska man arbeta är det heltid, vilket försvårar när man får barn. 

I maskulina samhällen som Singapore, belönas personer i större utsträckning efter vad de har presterat, 
medan i feminina Sverige belönas man efter behov, dvs vad man behöver för att mår bra och kunna prestera 
och gärna lite till var och en.44 Detta kan ställa till problem för svenska ledare som anser att även 
singaporeanerna vill bli bekräftade efter behov, när de i själva verket vill bli sedda för vad de har presterat. 

Sammanfattningsvis ser vi att vi har samma behov, men p g a de kulturella skillnaderna uttrycker det sig på 
olika sätt. Pengarna är ett sätt att bli bekräftad på i Singapore och det sättet som kulturen/miljön lärt 
människorna är rätt.  

3.2.3 Hur påverkar detta ledarskapet?   

Alla oavsett nationalitet vill egentligen bli bekräftade och sedda.45 Det som skiljer länderna åt är att i 
Singapore blir man bekräftad för vad de gjort och inte efter sina behov och helst genom mer pengar. Att få 
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Hofstede (2008)

44 Hofstede (2008) s 158

45 Enligt samtliga intervjuade



den form av beröm och erkännande som vi vill ha i Sverige är inget som singaporeanerna känner till eller 
kräver. När de däremot blivit bekräftade ett tag verkar singaporeanerna tycka om det.46 

Vi har med andra ord samma behov att bli sedda och bekräftade, det tar bara sig utryck på olika sätt 
beroende från vilken nationalkultur vi kommer ifrån. Att driva ett mer bekräftande ledarskap är gångbart 
även i Singapore, men det tar tid innan du som ledare får den avkastning som du är van vid från Sverige.47 
De ledare som bestämt sig för att stå fast vid sitt mer bekräftande ledarskap har lyckats och tycker sig se ett 
annat mönster gällande bekräftelsen. En av de intervjuade som lett sin grupp i drygt tre år menar att 
pengafokuseringen har minskat och att hans underordnade nu mer är ute efter frihet och erkännande, vilka 
är mer feminina drag. Det har tagit tid men pengafokuseringen har minskat och det känns som de motiveras 
mer och mer av saker som en vanlig svensk gör.48

Personalomsättning är lägre hos de berörda företagen än branschsnittet i Singapore, vilket beror på just det 
svenska ledarskapet.49 Detta tyder på att det fungerar och det uppskattas att bedriva samma sorts ledarskap 
för att få en motiverad och lojal personalstyrka.

3.3 Kommunikation

Det andra område som identifierats i studien är kommunikation, dvs sättet som ledaren kommunicerar med 
sina anställda. Hur ledaren kan säkerställa att det budskap som denne vill ge sina medarbetare är det som 
medarbetaren uppfattar. 

Vad krävs för att lyckas med kommunikationen med dina anställda? Missförstånd är vanliga och ofta beror 

de på språkförbistringar.50

Huvudresultatet för studien visar att: 

•Svenskar lindar in budskap och tar gärna beslut enligt konsensusmodellen

•Singaporeanerna har svårt att ta kritik

•Tydlig kommunikation är a och o för att bli framgångsrik som kommunikatör i Singapore 

•Det går men det tar tid och kräver uthållighet att anpassa medarbetarna till det svenska mer delegerande 

ledarskapet 

23
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48 Enligt fem av de intervjuade

49 Något som samtliga de intervjuade nämner

50 Enligt samtliga intervjuade



•Skillnaderna beror huvudsakligen på Hofstedes dimension Maskulinitet-Feminitet

Att ha en hög interkulturell kommunikativ kompetens51 är en nödvändighet för att lyckas som ledare i en 

internationell miljö. Viktigt är även att man kan förmedla den svenska verksamheten så att den blir förståelig 
för samtliga kulturer.52 Att kunna förmedla den svenska verksamheten vittnar många av de intervjuade är 
svårt eftersom icke svenska medarbetare inte kan den svenska kontexten. Det blir lätt missförstånd då de 
singaporeanska medarbetarna endast förstår det som verkligen sägs och inte kan sätta in informationen i ett 
större sammanhang.53 

”Att förvärva en interkulturell kommunikationsförmåga tar tid att utveckla, och man lär sig av sina misstag. 
För att kunna arbeta i mångkulturella miljöer behövs det även en känsla för det kulturellt annorlunda och de 
symboler som är viktiga för människor med annan kulturell bakgrund.”54 De intervjuade har samtliga en 
bred erfarenhet av olika kulturer i och med att de varit utomlands längre tidsperioder i flera omgångar. Min 
bedömning är att de intervjuade som arbetet utomlands vid flest tillfällen anser att det varit enklare att ta sig 
ann nya utlandsuppdrag, då de har en känsla för vad som komma skall. De vet att de ska leta efter kulturella 
skillnader, dock inte vilka skillnader, för att bli framgångsrika i sitt ledarskap. De vet att det finns olikheter, 
som de ska leta efter, dock inte hur de ser ut i det aktuella landet. Detta stödjer Lahdenperäs (2008) teori 
som säger att den interkulturella kommunikationsförmågan förvärvas genom erfarenhet.  

Ledaren behöver vara försiktig med hur denne kommunicerar med sina anställda. Eventuell kritik kan ta 
mycket stora proportioner och singaporeanerna har svårt ofta att skilja på sak och person. 55 De varken 
försvarar sig eller förklarar sig när de blir kritiserade. Det blir med andra ord en monolog och ingen dialog, 

som det oftast blir i Sverige.56 ”Det är frustrerande att inte kunna ha en konstruktiv dialog kring det 

uppstådda problemet” säger en av ledarna. För att få till ett så konstruktivt samtal som möjligt behöver man 

presentera en lösning tillsammans med kritiken, för att på så sätt visa på en väg ut.57 En av anledningarna till 
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51 Interkulturell kommunikativ kompetens innebär att man är kapabel att lyssna in de kulturer som man möter samt ha ett öppet 
sinnelag utan fördomar och förutfattade meningar mot dem. (Lahdenperä s 55)

52 Lahdenperä (2008) s 55

53 Enligt två av de intervjuade

54 Lahdenperä (2008) s 56

55 Enligt samtliga intervjuade

56 Detta upplevs som frustrerande av flera av de intervjuade

57 Enligt tre av de intervjuade



detta beror på maktdistansen som är större i Singapore än i Sverige. Detta gör att medarbetaren har svårt för 
att säga emot ledaren, eftersom denna respekteras betydligt mer än i Sverige. 

Konflikter som dyker upp mellan medarbetare tar ofta inte samma uttryck som i Sverige utan det blir mer i 
form av sabotage än öppen konflikt, vilket kan försvåra för ledaren, eftersom det tar tid att upptäcka vad som 
egentligen händer. Sabotaget kan bestå i att försvåra för den som man ligger i konflikt med, som att t ex 
undanhålla viktig information. Flera vittnar också om att de inblandade inte ser det omöjliga i konflikten och 
inte försöker hitta en lösning på konflikten. Detta beror bl a på att i det maskulina Singapore är det den 
starkaste som vinner konflikten, medan i feminina Sverige förhandlar och kompromissar vi fram en lösning 
på konflikten.58  

Ytterligare en anledning till att sinagporeanerna har svårt att ta kritik och inte erkänner konflikter beror på 
att singaporeanerna inte tycker om att ”tappa ansiktet”. De faktum att människor i vissa kulturer inte vill 
tappa sitt ansikte förklarar Hofstedes med sin dimension Individualism - Kollektivism. 

Singapore är betydligt mer kollektivistisk än Sverige.59 I den kollektivistiska miljön bör konflikter och 
konfrontationer undvikas, då det får personer att tappa ansiktet. Det är viktigt att i största mån inte skilja 
individen från gruppen.60 En av de intervjuade säger att en av hans framgångsfaktorer har varit att aldrig 
favorisera någon, t ex att inte fråga samma person om råd och inte äta lunch med samma person varje dag. På 
så sätt har ingen i gruppen stuckit ut, vilket uppskattas mycket i den kollektivistiska miljön. 

Konsensustänkandet fungerar inte i Singapore och inte heller att diskutera sig fram till lösningar.61 Här 
förväntar sig medarbetarna att chefen ska ta ett beslut. Dels p g a den större maktdistansen, som kräver en 
stark ledare och dels p g a att det i maskulina Singapore ska ledarskapet kännetecknas av beslutsamhet och 
aggressivitet, medan i det feminina Sverige ska ledarskapet kännetecknas av konsensus och intuition.62 

För att lyckas kommunicera på ett bra och effektivt sätt i Singapore krävs det att ledaren är mycket tydlig.  
Enligt en av ledarna krävs det att man ”är försiktig med hur man utrycker sig, då folk letar efter dolda 

agendor”. Detta är extra viktigt när de inte känner dig och vet vad du står för. I Sverige skulle medarbetarna 
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58 Hofstede (2008) s 161 

59 Sverige har plats 13 av 74 medan Singapore plats 61 av 74 och ju lägre siffra ju mer individualistiskt. Hofstede (2008) s 91

60 Hofstede (2008) s 111

61 Enligt samtliga de intervjuade

62 Hofstede (2008) s 161 



ifrågasätta dig om de inte förstod fullt ut vad du menade, så sker inte här.63 Detta skapar en osäkerhet för 
ledaren i Singapore som inte riktigt vet var han har sina medarbetare. För att vara säker på att budskapet gått 
fram krävs det att ledaren säger buskapet muntligt samt att denne ger multipla bekräftelser.64 Ledaren 
behöver läsa av kroppsspråk och se personen i ögonen för att se att det gått fram på de sätt som ledaren 
önskar. Andra har löst den betydligt mer komplexa kommunikationssituationen genom att först berätta 
saken muntligt för sina medarbetare för att sedan följa upp med mail, allt för att minska andelen 
missförstånd. 

Ledarna tycker att tydligheten i kommunikationen har varit det svåra, då vi i Sverige har en förkärlek för att 
linda in budskap. Fraser som ”Skulle inte du möjligtvis kunna vara så snäll och hjälpa mig med...” gör sig 

inte alls lika bra på engelska och framförallt det som ledaren vill få hjälp med blir inte gjort, då medarbetaren 
inte tror att ledaren verkligen menar det som sägs. Singaporeanerna tappar bort sig på vägen. Anledningen 
till att svenskar väljer denna kommunikationsmodell beror på att de vill bjuda in till dialog och få höra 
medarbetares åsikter.65 Svenska chefer vill ofta skapa en dialog kring kommande förändringar med samtliga 
som berörs, för att få dem engagerade och med på förändringen. Dialogen sker i form av samtal, förklaringar 
och förhandlingar.66 

För att tydliggöra varför det är viktigt att ledaren är tydlig, för att bli en effektiv ledare har jag valt att använda 
kommunikationsmodellen, JoHari-fönstret. 

JoHari-fönstret är en modell som beskriver vilka konsekvenser olika sätt att kommunicera på får. Modellen 

beskriver hur öppenheten mellan ledare och medarbetare ökar när vi är både lyhörda och tydliga mot 
varandra i vår kommunikation och hur den minskar när vi inte är det. Genom att kunna lyssna på den feed-
back som ledaren får, d v s vara lyhörd, ökar kunskapen om vad medarbetarna tycker om ledaren och dennes 
agerande. Genom att vara tydlig med vad jag vill och vad jag står för, som ledare, ger jag andra kunskap om 
mig och vad jag står för.67
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63 Enligt fem av de intervjuade

64 Enligt en av de intervjuade

65 Enligt fem av de intervjuade och wikipedia.org/Åke_Daun

66 Sandkull & Co (2008) s 174

67 Bergengren (1998) s 65 



Vad jag vet 

om mig själv

Vad jag inte vet 

om mig själv

Vad andra vet 
om mig

Öppna fältet Blinda fältet

Vad andra inte vet 
om mig

Fasaden Okända fältet

Bild c) JoHari-Fönstret68

 
Den typiska singaporeanska chefen69 har ett stort okänt fält, vilket innebär att medarbetaren inte vet vad 

chefen står för samt att chefen inte känner till medarbetarens åsikt. Enligt JoHari-teorin skapar detta en 
osäkrare miljö där missförstånd är vanliga och där ingen vill uttrycka sina åsikter. Att sedan få en chef som 

strävar efter att ha ett stort Öppet fält70, som den svenske, blir en stor skillnad för singaporeanerna. De är 

inte vana att veta vad chefen står för och inte heller att denne är intresserad av vad jag står för, då de har en 
stor maktdistans. Det tar ett tag att göra resan, från Musslan, dvs chefen med ett stort okänt fält till Den 

öppne, chefen med ett större öppet fält. 

De ledare som har arbetat i Singapore i flera år vittnar om att resan går att göra men att den tar tid och att 
den kräver tålamod. Det kommer ta tid innan de verkligen litar på dig och att du verkligen är intresserad av 

deras åsikt.71 

Vissa av ledarna vittnar om att de stött på konflikter i den lyhörda dimensionen i JoHari-modellen. Detta 
eftersom de upplever att deras medarbetare inte har något intresse av att skapa en relation till dem. Ledarna 
har svårt att bygga upp en ”kompisrelation” och de upplever att medarbetarna knappt svarar på frågor som 
”Har du haft en trevlig helg?” eller frågar om de vill följa med på lunch. Detta beror på den stora 
maktdistans som medarbetarna är vana vid. De kan helt enkelt inte förstå att en chef kan vara intresserad av 

att umgås med sina underordnade. I kulturer med stor maktdistans ska nämligen statusskillnader 
upprätthållas i alla situationer medan i kulturer med liten maktdistans är den sociala relationen viktig och 
ska vårdas.72
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68 Bergengren (1998) s 65

69 Den auktoritära ledaren som kommer av stor maktdistans

70 Där den svenske demokratiska chefen gärna vill vara 

71 Säger en av de intervjuade 

72 Hofstede (2008) s 69



Ju komplexare miljö man är ledare i, desto mer krävs det av ledarens kommunikativa förmåga. Min 
uppfattning är  att samtliga ledare har utvecklats mycket kommunikativt under åren i Singapore. De har 
tvingats inse att den svenska lite mer otydliga kommunikationsstilen inte fungerar. De har hittat tydligare 
och enklare sätt att kommunicera.   

3.3.1 Hur påverkar detta ledarskapet? 

En ledare som bedöms vara framgångsrikt i interkulturella miljöer är tydlig i både ledarskap och budskap 
samt tycker om att bestämma och organisera.73 Enligt JoHari-modellen är den framgångsrike ledaren en 
med en stort öppet fönster. Svenska ledare behöver generellt sätt arbeta med att förbättra sin tydlighet, dvs 
att förstora det öppna fönstret samt att bli bättre på att ta beslut själva.  

Management by Fear74 funkar bäst, i alla fall på kort sikt, säger en av de intervjuade. Det som framgår är att 

det kräver tålamod och uthållighet att skapa en mer öppen atmosfär, där medarbetarna vågar ifrågasätta sin 
ledare samt tro att denne verkligen är intresserad av hans åsikter. Det tar helt enkelt tid att förändra en 
medarbetare, men det går.  

Singaporeanerna är ovana vid det feminina demokratiska ledarskapet, då de är vana vid det maskulina 

auktoritära ledarskapet. 75 Att Sverige är det mest feminina landet gör att skillnaderna mellan ledarskapet är 

stora. Det tar därför tid för medarbetarna att acceptera och anpassa sig till det nya demokratiska ledarskapet. 
Att det tar tid för medarbetarna att acceptera, går även att belysa problematiken genom att studera olika 
ledarskapsstilar. 

3.3.1.1 Ledarskapsstilar 

Det finns många olika teorier om ledarskapsstilar. Jag har valt att titta på, Teori X - Teori Y, individ- 

respektive uppgiftsinriktat ledarskap samt situationsanpassat ledarskap. Jag bedömer de som mest 

relevanta för att beskriva varför det tar tid för medarbetaren att acceptera och anpassa sig till den nya 
ledarstilen. 
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73 Lahdenperä (2008) s 58-59

74 Management by Fear innebär att en ledare genom direkta och indirekta hot försöker kontrollera sin personal.(mba.co.za)

75 Auktoritärt ledarskap innebär att ledaren fattar alla beslut själv och ger sedan andra i uppdrag att utföra definierade 
arbetsuppgifter. Kommunikation sker ”uppifrån och ned”. Den demokratisk och delegerande ledaren diskuterar med sina 
medarbetare och fattar beslut tillsammans med dem. Kommunikation sker i båda riktningar. (Bruzelius & Skärvad (1995) s 288)



För att se vilka förutsättningar som finns för auktoritärt kontra demokratiskt ledarskap har McGregor 
utvecklat Teori X - Teori Y. En ledare enligt Teori X ser människan som av naturen lat, undviker ansvar och 

är ovillig till att ta ansvar. Enligt Teori Y ser ledaren människan som någon som ser arbetet som en 

stimulans, vill ta ansvar, har förmåga att ta initiativ och lösa problem.76 Det klassiska singaporeanska 
ledarskapet, ett auktoritärt ledarskap är förknippat med Teori X och det svenska, det demokratiska 
ledarskapet är mer förknippat med Teori Y. 

Individinriktat - uppgiftsinriktat ledarskap, utgår i från ledarens vilja att fokusera på individen och dess 

behov eller uppgiften som denne ska lösa. En individinriktad ledare vill skapa värme, respekt och 
förtroendefulla relationer. Den uppgiftsinriktade ledaren vill fokusera på hur uppgiften ska lösas och hur 
samspelet kolleger emellan ska vara strukturerat.77 När man kombinerar de två typerna av ledarskapsstilar 
får man följande matris: 

Låg 

Uppgiftsinriktning

Hög 

Uppgiftsinriktning

Hög
Individinriktning

”SVERIGE”
Ledaren har i första hand fokus på 

relationer, tillgodo ses anställdas behov. 

Ledaren skapar meningsfulla 
arbetsuppgifter och en bra struktur 

samt tillgodo ser individernas behov. 

Låg 
Individinriktning

Ledaren varken strukturerar arbetet 
eller tillgodoser de anställdas behov.

”SINGAPORE”
Ledaren har i första hand fokus på att 
strukturera arbetet och samarbetet. 

Bild d) Individ- och uppgiftsinriktat ledarskap78 

Den singaporeanska ledaren är en typisk uppgiftsinriktad ledare och den svenske en typisk individinriktad.

För att med hjälp av de två olika modellerna av ledarskapsstilar se varför just tålamod och uthållighet krävs, 
så tycker jag att det situationsanpassade ledarskapet förklarar det på ett bra sätt. Modellen visar på att 
ledaren behöver ha olika typer av ledarskap beroende på vilken grad av mognad, dvs kunskap och vilja som 
medarbetaren har. Modellen beskriver hur ledaren på lång sikt kan utveckla medarbetaren till att uppnå sin 
högsta prestationsnivå när det gäller att lösa specifika uppgifter, dvs kunna arbeta självständigt och 
resultatinriktat.79
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77 Ibid s 290

78 Ibid s 291

79 Ibid s 289 - 291 samt wikipedia.org/situationsanpassatledarskap



Bild e) Situationsanpassat ledarskap80

Modellen har fyra mognadssteg, från den nyanställde som är i Instruerafasen (Directing i bild) till den 

fullmogna medarbetaren som är i Delegerafasen (Delegating i bild). Enligt min mening, med stöd av de 

intervjuer jag gjort, är och vill singaporeanerna vara mer i Instruerafasen vilket passar den typiska 

singaporeanska ledaren, där det krävs mer beslut av ledaren. De svenska ledarna har ofta en ambition att 

driva ett ledarskap som passar medarbetare i Delegerafasen. 

Jag bedömer att många svenska ledare gör misstaget att anta att singaporeanerna har en högre grad av 
mognad än de egentligen har. Detta kommer av att de har en hög utbildningsnivå81, men vill inte bli 
delegerade till, vilket modellen antyder att de borde vilja. De vill istället få en instruktion av ledaren. Det tar 
tid att inse i vilken fas de ligger och vilket ledarskap som de förväntar sig av ledaren. För att få dem till 
delegerafasen, krävs det att ledaren anpassar sitt ledarskap så att det passar den fas som medarbetaren är i.  
Inledningsvis kommer det att kräva att ledaren ger medarbetaren en hel del instruktioner, vilket kräver en 
ledare som kan kommunicera tydligt och har tålamod. Förhoppningsvis kommer medarbetaren mogna 
successivt och växa in i sitt arbete. Ledaren kan då ändra sitt ledarskap sakta men säkert mot att bli mer 
delegerande.82 

Jag är av den åsikt att ledaren genom att blanda instruktioner och vara tydlig med att denne vill att 
medarbetarna ska ta egna ansvar, när de är redo för det, kommer kunna snabba på resan. Medarbetarna vet 
då vad som är slutmålet med processen och ledaren kan identifiera sådana individer som inte kommer kunna 
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81 Enligt samtliga intervjuade är andelen universitets utbildade hög.

82 Bruzelius & Skärvad (1995) s 291-293



vara kapabla till att ta egna ansvar tidigare, med hjälp av deras reaktioner. Vidare anser jag att ledaren med 
ett stort öppet fönster enligt JoHari-modellen kommer bli framgångsrik i att genomföra förändringen hos 
medarbetarna. 

3.4 Arbetsstruktur & Problemlösning 

Det tredje området som har identifierats är hur arbetet strukturas på bästa sätt och hur problem löses. 
Frågor som behandlas i avsnittet är om: Arbetet struktureras på liknande sätt världen över? Behöver det 

anpassas? Problem hanteras olika i olika kulturer? 

Studien har funnit fem huvudresultat, vilka motiveras senare i detta avsnitt: 

•Singaporeanerna har en förkärlek för tydliga arbetsplatsbeskrivningar som de följer mycket noggrant 

•Svenska ledare blir frustrerade över att det är svårt att få singaporeaner att ta ansvar för helheten  

•Genom uthållighet och förtroende går det att komma ifrån fokuseringen på arbetsplatsbeskrivningen och 

skapa en atmosfär med mer frihet och utrymme för egna initiativ 

•Den singaporeanska organisationen liknar den Byråkratiska Organisationen, en modell som många 

svenska företag försökt komma ifrån i ca 50 år 

•Skillnaderna beror främst på skilda placeringar inom Hofstedes kulturdimension Maktdistans 

Dimensionerna Individualistiskt kontra Kollektivistiskt samt Långsiktig kontra Kortsiktig inriktning 

påverkar, men inte i lika stor utsträckning 

I Singapore finns det en förkärlek för regler och strukturer. De finns många och mycket precisa lagar och 
oskrivna regler, som ska underlätta för medborgarna. Singaporeanerna är lite av maskiner.83 De värdesätter 
högt att ha en arbetsplatsbeskrivning och de arbetar slaviskt efter den. ”Det gör varken mer eller mindre än 

det som står i deras arbetsplatsbeskrivning. I Sverige är det, det minsta man ska göra. I Singapore är det, det 

man gör”.84 

Utformandet av medarbetarnas arbetsplatsbeskrivning är därför betydligt viktigare i Singapore än i Sverige 
och kommer även att påverka hur ledaren lyckas. I alla fall på kort sikt. Ju tydligare och ju mer som är 
inkluderat i arbetsplatsbeskrivningen av det som ledaren förväntar sig av sina medarbetare ju smidigare 
kommer arbetet att gå. Arbetsplats-beskrivningen behöver innehålla i närmaste mån 100 % av 
arbetsuppgifterna och alla olika varianter av arbetsuppgifter. Innehåller den endast 85 % av 
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84 Säger en frustrerad ledare



arbetsuppgifterna så blir endast 85 % gjorda, då det som inte ingår i arbetsplatsbeskrivningen blir inte 
gjort.85

Arbetsuppgifter som ska lösas på kontorsnivå eller t ex representation av företaget är vanligtvis inte 
inkluderade i en arbetsplatsbeskrivning. Sådana uppgifter blir därmed inte gjorda. En tolkning av detta har 
varit att medarbetarna är oengagerade i sitt företag, jag anser snarare att de inte förstår att de ska göra det, 
då det inte ingår i deras arbetsplatsbeskrivning.86 Viktigt är att tillägga att svenskar är bra på att ta ansvar för 
det gemensamma, varför svenska ledare tar för givet att medarbetarna ska göra det.87 När så inte är fallet 
uppstår en frustration hos ledarna. En lösning kan då vara att inkludera dessa arbetsuppgifter i 
arbetsplatsbeskrivningarna, för då lär det bli gjort. Detta anser jag är en fördel mot Sverige där en 
medarbetare som t ex inte vill representera företaget aldrig kommer göra det oavsett om det ingår i dennes 
arbetsplatsbeskrivning eller inte.88

Det är svårt att få någon att ta ansvar för helheten, och revirtänkandet är starkt i Singapore. Var och en gör 
sin uppgift utan att se hur det påverkar helheten.89 På detta område skiljer sig singaporeanerna sig från 
svenskarna som gärna tar ansvar för helheten, enligt tidigare resonemang. T ex kan samtliga 
avdelningschefer under ett ledningsgrupps möte berätta hur bra det går för deras avdelning, trots att 
problemet som ska avhandlas är de stora leveransförseningarna företaget har. VDn för detta bolag vittnar om 
att det tog lång tid att få samtliga att inse hur de skulle bidra till bolagets slutprodukt. ”Alla vill göra rätt, 

men framförallt inte fel”, vilket är problematiskt då det hämmar organisationsutvecklingen.90

Det finns flera aspekter på varför singaporeanerna vill ha tydliga regler och förhållningssätt, som t ex tydliga 
arbetsplatsbeskrivningar. En aspekt kan bero på den fjärde kulturdimensionen Osäkerhetsundvikande, som 

beskriver hur osäkerhet hanteras. Singapore har en svagare grad av osäkerhetsundvikande än Sverige.91 
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85 Enligt 5 av sju av de intervjuade. 

86 En känsla som tre av de intervjuade hade. 

87 svensktvattstuga.se

88 Egen erfarenhet 

89 Enligt två av de intervjuade

90 Detta är något som två av de intervjuade särskilt tar upp som ett stort problem. 

91 Singapore kommer på plats 74/74 och Sverige på plats 70 av 74 och ju högre siffra ju svagare osäkerhetsundvikande.  
Hofstede (2008) 



Vilket vid en första anblick kan verka märkligt, då Singapore har ett utvecklat regelverk.92 Singaporeanerna 
är tidiga på att ta till sig ny teknik och känner egentligen ingen osäkerhet inför det okända. 

Alla regler och normer beror istället bl a på att i länder med stor maktdistans, som Singapore, strävar 
överordnade att skapa ett starkt kontrollsystem. Det är då viktigt för medarbetaren att veta vad som ledaren 
kommer kontrollera.93 Att följa arbetsplatsbeskrivningen gör att medarbetaren vet vad som förväntas av 
honom och när eventuell bestraffning kan komma. Att följa arbetsplatsbeskrivningen slaviskt är med andra 
ord säkert. De är hårt drillade i att följa sina överordnade. ”Den vanligaste ursäkten är - det ingår inte i min 

arbetsplatsbeskrivning och den näst vanligaste - det är inte rätt väg att ta”.94

Konsekvensen av att göra fel kan bli stor, då det inte finns samma anställningstrygghet som i Sverige.95 Här 
kan i princip arbetsgivaren säga upp arbetstagaren för att han vill. Detta kommer påverka individen starkt 
ekonomiskt då det inte finns samma skyddsnät i form av socialförsäkringssystem i Singapore. Om en 
medarbetare har arbetat i två år, har denne en uppsägningstid på två veckor och har medarbetaren arbetat 
mer än fem år, fyra veckor.96 Konsekvenserna av att göra ett misstag eller fel kan med andra ord bli mycket 
större än i Sverige, då det faktiskt, om chefen så vill, kan leda till uppsägning. 

Denna oro för konsekvenser leder också till att medarbetarna försöker dölja eventuella misstag.97 ”I 

Singapore tenderar vi att göra problemen större istället för att ta tag i dem. T ex så kan vi anställa en ny 

person som vi sedan ger skulden för problemet. Med resultat att han blir uppsagd. Då har vi i alla fall visat 

handlingskraft”98 

En annan anledning till varför singaporeanerna föredrar att arbeta efter sina arbetsplatsbeskrivningar är att 
deras kultur är betydligt mer kollektivistisk än den svenska. Detta medför att medarbetaren inte vill skilja sig 
från gruppen, vilket de inte gör om de följer sin arbetsplatsbeskrivning. Viljan att tillhöra en grupp och 
sträva efter samma mål återfinns även i den sista av Hofstedes kulturdimensioner, Långsiktig kontra 
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kortsiktig inriktning. Singapore är betydligt mer långsiktiga än Sverige.99 För de långsiktiga 

singaporeanerna är det viktigt att veta att de bidrar till företagets mål, dvs hela organisationen strävar åt 
samma håll. Att då följa arbetsplatsbeskrivningen gör att de känner att de gör det. 

Det som många av de svenska ledarna saknar är förmågan att ta egna initiativ hos singaporeanerna, vilket är 
en konsekvens av att de följer sina arbetsplatsbeskrivningar. Att ta egna initiativ är att utsätta sig för risk 
enligt singaporeanerna. En risk att bli bestraffad.100 Initiativ innebär bl a för svenska ledare att våga att prova 
nya idéer, vilket utvecklar företaget. Alla idéer är inte framgångsrika, men fel eller misstag behöver begås för 
att framgångsrika idéer ska komma fram.101 Dessa två olika ståndpunkter, att egna initiativ är en risk och att 
egna initiativ driver ett företag framåt, står långt ifrån varandra och det skapar en frustration hos den svenske 
ledaren. Att få medarbetarna att ta egna initiativ hänger ihop med att få dem att acceptera och förstå den mer 
feminina ledarstilen, som beskrivs i kommunikationsdelen. Det går, men det kräver en uthållig ledare. 

3.4.1 Hur påverkar detta ledarskapet? 

För att bli effektiv i att organisera och strukturera en organisation behöver ledaren framförallt se till att 
skapa genomarbetade arbetsplatsbeskrivningar, där alla arbetsuppgifter ingår. Detta är något som tar emot 
för de flesta svenskar, då vi inte är vana att skapa så noggranna beskrivningar.102 Det strukturerade 
arbetssättet är starkt rotat i det singaporeanska samhället och skapar en trygghet för medarbetarna. Det är 
viktigt att inledningsvis ta fram dessa, innan du som ledare framförallt har byggt upp en relation till dina 
medarbetare. Om ledaren väljer att satsa på det svenska ledarskapet så kommer behovet av 
arbetsplatsbeskrivningar sakta minska, i takt med att framförallt maktdistansen blir lägre på arbetsplatsen. 

Det går även att belysa problematiken genom att se att singaporeanerna väljer en annan form av 
organisationsmodell än vad svenskarna gör. 

3.4.1.1 Organisationsmodeller

I organisationsteorin ser vi  att den mer strukturerade och reglerade organisationsformen som finns i 

Singapore är en typsikt Byråkratisk Organisation.103 
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99 Singapore har plats 11 av 39 och Sverige plats 23 av 39. Där en låg siffra betyder att kulturen är långsiktig och hög kortsiktig. 
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100 Enligt samtliga intervjuade

101 Johansen (2009) s 114

102 Enligt sex av de intervjuade

103 Från sex av de sju intervjuade. 



Den ideala byråkratiska organisationen kännetecknas av fem punkter, som alla finns mer eller mindre i de 
berörda organisationerna:104

1) Strikt ansvarsfördelning 
2)  Långt driven specialisering och arbetsfördelning 
3) En hierarkisk organisation, där chefen tar det stora ansvaret för det det som sker på nivån under 
4) Noggrann specifikation av normer och regler
5) Ledaren får sin makt i från sin position105 

Behovet av att ta fram en mer utvecklad organisationsform kom efter att industrialiseringen tog fart i början 
av 1900-talet. Weber utvecklade den Byråkratiska Organisationen som den ideala organisatione. Kritiken 
mot organisationsformen har varit stor och begrepp som dysfunktioner, d v s icke önskade effekter och onda 
cirklar nämns i samband med Webers modell. En icke önskad effekt/ond cirkel är att t ex reglerna ofta 
anger vad som icke är tillåtet, vilket medför att de inblandade snabbt får klart för sig vilka minimikrav som 
ställs. Miniprestation blir normalprestation, vilket ger ouppnådda mål, som i sin tur ger ökad övervakning 
att reglerna följs.106 Vanligt är dock att medarbetarna på ett eller annat sätt efterfrågar en form av 
byråkratisk organisation, för att på så sätt veta vad som gäller.107 Detta gäller inte enbart för Singapore utan 
företag världen över. Något som känns igen från intervjuerna, där ledarna beskriver dessa problem. Att 
skapa en byråkratisk organisation kan också vara ett sätt att kompensera för bristande kompetens och eller 
disciplin i organisationen. Ett sätt att inte ta tag i det egentliga problemet. 108 

I Sverige och Europa kom industrialiseringen och behovet av striktare organisationer för mer än 100 år 
sedan.109 Medan Singapore endast inledde denna utvecklingsfas för knappt 50 år sedan. Kritiken mot denna 
organisationsform har växt fram sedan 1950-talet i Europa, vilka var de första att applicera modellen. Det 
tog med andra ord ca 50 år för de som arbetade inom den och folk runt omkring att börja kritisera 
organisationsformen och se den som ineffektiv eller kontraproduktiv. 
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106 Bruzelius & Skärvad (1995) s 50

107 Jaffe (2001) s 116
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109 Bruzelius & Skärvad (1995)s 56



Kan det vara så att alla länder behöver genomgå en utveckling från den byråkratiska organisationen till den 
nu så moderna decentraliserade/flexibla organisationen? På samma sätt som att länder utvecklas från att 
vara jordbrukssamhälle, till att bli industrisamhället, tjänstesamhället och nu ett informationssamhälle. Jag är 
av den uppfattningen. Detta innebär att Singapore sakta men säkert kommer komma ifrån den byråkratiska 
organisationen. Främsta anledning är det krävs ett annat förhållningssätt till att leda en organisation i ett 
informationssamhälle än i ett industrisamhälle. Förändringar i kunders efterfrågan sker snabbare och oftare. 
För att bli framgångsrik i att anpassning till kunders nya krav och nya förutsättningar, krävs en förändring av 
organisationsform, till en mer flexibel organisation.110 

I och med att det singaporeanska staten är betydligt mer reglerande än den svenska, (man får t ex inte köpa 
tuggummi, för några år sedan ej tugga tuggummi) kan jag tänka mig att det behövs en uppluckring av regler 
och normer på den politiska nivån innan företagen kan bli mindre byråkratiska. D v s en form av nedsippring 
i systemet.    

För att motverka den Byråkratiska Organisationen och skapa en mer flexibel och decentraliserad 

organisation krävs att ledaren skapar en organisation med en starkt varumärke och företagskultur, som får 
medarbetarna att känna engagemang och hängivenhet.111 
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4. TEORI & EMPIRISK ANALYS - Internationellt ledarskap

I den andra delen avser jag ta reda på om den internationella ledaren finns och vad som i sådana fall 
karaktäriserar denne. För att komma fram till ett svar har jag frågat de intervjuade ledarna om de anser att 
det finns ett internationellt ledarskap och vad det kännetecknas av i sådana fall. Jag har även studerat vad 
som står skrivet i ledarskapsteorin samt studerat vad som är utmärkande för stora internationella ledare. 

Studien har kommit fram till följande huvudresultatet, som samtliga motiveras utförligare nedan: 

•Ledarna anser att det finns ett internationellt ledarskap, dock behöver vissa lokala anpassningar göras

•Det svenska ledarskapet är en bra grund, då svensken bl a anses ödmjuk och rättvis. Men den svenske 

ledaren behöver bli tydligare i sin kommunikation

•Egenskaper som den internationella ledaren bör besitta är, lyhördhet, anpassningsbarhet, trovärdighet 

och ödmjukhet 

Det finns ett internationellt gångbart ledarskap, men det kräver nationella anpassningar för att lyckas. 
Anpassningarna är beroende på hur stora skillnader det är i kulturdimensionerna mellan den kultur 
(hemland), som ledaren kommer ifrån och den kultur som ledaren arbetar i. Sverige tillhör en ytterlighet i 
alla dimensioner, utom lång sikt-kort sikt, varför anpassningar ofta krävs. Desto fler kulturer ledaren har 
sett, ju enklare blir det för ledaren att förstå vilka anpassningar som krävs av ledarskapet. Ledaren har då en 
kunskap om vad denne ska leta efter inom kulturskillnader samt att ledaren även har fler erfarenheter att 
falla tillbaka på.112 

En ledare som befinner sig högt upp i hierarkin inom en internationell koncern, behöver inte anpassa sitt 
ledarskap lika mycket som en ledare längre ned i hierarkin behöver göra. Ledarskapet är då mer likvärdigt 
oavsett bransch eller kultur, eftersom ledaren ställs inför mer likvärdiga frågor. De frågor som behandlas på 
den högre nivån är främst strategi- och organisationsfrågor. Att de har mer välutbildade och erfarna 
medarbetare under sig påvekar också möjligheten att bedriva ett likvärdigt ledarskap oavsett var i världen du 
befinner dig.113 

För att bli framgångsrik som ledare på kort sikt i Singapore så är ”Management by fear” bäst. Det är det 

ledarskap som de flesta singaporeaner är vana vid och de vet vad som krävs av dem.114 Men för att bli 
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framgångsrik på lång sikt så ska ledaren bedriva det ledarskap som denne tror på och brinner för. Det 
svenska öppna, demokratiska ledarskapet fungerar i Singapore. Det kräver en bestämd och uthållig ledare. 
Bestämd innebärande att du verkligen tror på och vill implementera det svenska ledarskapet. Uthållig, då det 
tar ett tag för medarbetarna att förstå vad ledaren vill och varför. Resan tar längre tid ju större maktdistans 
landet har. Det kräver även att medarbetarna kan lita på ledaren. Ledaren kommer också behöva påminna 
om vad som gäller löpande.115 Anledningen till att det tar tid och att frekventa påminnelser krävs har 
beskrivits tidigare genom Teori X-Teori Y, individ- respektive uppgiftsinriktat ledarskap samt 
situationsanpassat ledarskap. 

Det svenska ledarskapet är en bra grund för att lyckas som internationell ledare, främst p g a att svenskarna 
anses vara ödmjuka och rättvisa och har låg prestige.116 Människor från länder med svagt 
osäkerhetsundvikande och liten maktdistans, som Sverige, har betydligt lättare för att samarbeta med andra 
kulturer än människor från länder med starkt osäkerhetsundvikande och stor maktdistans.117 
Huvudanledningen till detta är att personer från kulturer med starkt osäkerhetsundvikande känner ”att det 
som är annorlunda är farligt” och att kulturer med stor maktdistans styrs av mäktiga individers idéer och 
nycker.  

Det som ses som negativt med svenska ledare är deras otydliga och inlindade sätt att kommunicera på. 
Svenskar kommunicera på detta sätt i hopp om att få till en dialog, men det går sällan hem i Singapore.118 
Att svensken är konflikträdd och har svårt att uttrycka känslor anses även det som negativt.119 Att bli 
tydligare i kommunikationen och ta mer beslut på egen hand är ett måste för att lyckas i Singapore.120 Att få 
igenom konsensusbeslut, vilket är nödvändigt i det feminina Sverige för att lyckas implementera något, 
anses i det maskulina Singapore som krångligt och onödigt.121 Personer som kommer ifrån länder med stor 
maktdistans, som Singapore föredrar att chefen fattar beslut på egen hand. De har t ex ingen vana att bli 
involverade i familjebeslut sedan barnsben som svenskar har blivit.122 Men som sagt det går att få till 
kollektiva beslut om du som ledare är uthållig och vet hur du ska få igång medarbetarnas engagemang på 
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möten. En viktig del är att tilltala var och en personligen på möten och inte bara slänga ut en fråga till 
gruppen. Eftersom Singapore är ett kollektivistiskt land så vill en individ inte utmärka sig från gruppen, 
vilket personen gör om den svarar på en generellt ställd fråga.123 

4.1 Framgångsfaktorer

De ledaregenskaper som bedöms som viktigast att ha på den internationella arenan är enligt de intervjuade 
ledarna:124 
1. Förmågan att vara lyhörd och tydlig, dvs en bra kommunikatör 
2. Ödmjuk inför varandras olikheter, både gällande kunskap och bakgrund 
3. Anpassningsbar 
4. Kunna ta obehagliga beslut och kunna stå fast vid sina beslut 
5. Kunna språket som talas och kulturen 

Egenskaperna stämmer väl överens med de egenskaper många medarbetare anser att deras ledare ska ha 
även i Sverige.125 Att kunna språket tas inte upp som en viktig egenskap. Anledningen till detta anser jag 
beror på att medarbetarna tar för givet att deras ledare kan deras språk och kultur. Konsekvensen av att inte 
kunna språk och kultur blir dock stor, då det ger ett utanförskap.126

De intervjuade nämner även att det är viktigt att ledaren kan sitt arbete väl, d v s har ledarerfarenhet från 
tidigare. Det är viktigt att ledaren kan sitt arbete så att denne kan lägga sin energi på de kulturella skillnader 
som dyker upp. Ledaren kan då anpassa sitt ledarskap och förstå sina medarbetare bättre. Sannolikheten för 
att bli respekterad ökar. Ledaren är även betydligt mer ensam, som utskickad från Sverige, och p g a 
tidsskillnaden gör att det är svårt för ledaren att få tag på sin chef, om t ex problem behöver diskuteras. För 
det tredje så blir konsekvenserna större om ledaren misslyckas som utskickad, eftersom denne 
representerar så mycket mer än bara sig själv. Ledaren är sitt företag i Singapore och är även i viss mån sitt 
land, för de personer som denne möter. Skadan blir så mycket större, då de ledaren träffar sällan har en 
annan kontaktväg med företaget än via ledaren.127 
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De ledare som är mest till freds i sina roller som internationella ledare är de som har en gedigen 
ledarerfarenhet sedan tidigare och har flera utlandstjänstgöringar bakom sig. De som är ”färskast” upplever 
jag, är mer frustrerade och känner sig mer ensamma med sina problem. 

4.2 Fallgropar och utmaningar

Svenskar har en tendens att vara lite för naiva och tro lite för gott om andra.128 Detta kommer av att det finns 
färre kontrollsystem i Sverige, p g a vi har en liten maktdistans. Den svenska modellen bygger på att ledaren 
har förtroende för sina medarbetare. Länder med stor maktdistans saknar detta förtroende och har därför ett 
betydligt mer utvecklat kontrollsystem. Det krävs att den svenske ledaren blir lurad två gånger innan 
beteende ändras och ledaren blir mer kontrollerande och mindre naiv. 129

Att gå fort fram och inte vara lyhörd för de medarbetare man har ansvar för är även det ett misstag. Eller att ta 
avgörande beslut innan gruppen känner dig. Medarbetarna kan då uppleva det som en brist på respekt för 
dem. Om en grupp upplever att ledaren inte respekterar den kommer de inte vilja följa ledaren.130 Det kan 
kosta ledaren mycket i företroende- kapital och ledaren kan ha svårt att få med sig sin grupp framöver. Att ta 
de tre första månaderna till att lära sig sin grupp, sina befogenheter, företaget och sist men inte minst 
kulturen är en bra regel. 131

En stor utmaning är att den utsände ledaren får vara tolk mellan två världar, huvudkontoret oftast i Sverige 
och det lokala kontoret i Singapore. Huvudkontoret har en fäbless för att ta beslut som rör det lokala 
kontoret utan att veta hur det faktiskt fungerar i Singapore. Detta är något som de utsända cheferna lägger 
mycket energi på att motarbeta. ”Det är viktigt att vara en motvalskärring”.132 Annars ska man 

implementera saker som inte är genomförbara p g a de kulturella skillnaderna och olikheterna i att göra 
affärer. 

Att hitta kompetent personal upplevs som svårt. Inom vissa sektorer är det svårt då utbudet av kvalificerad 
personal är begränsad. Ledarna har heller inga egna kontaktnät att rekrytera nya medarbetare från. Ett sätt 
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att lösa problemet har varit att hitta en bra rekryteringsbyrå att arbeta med samt att själv aktivt arbeta med att 
bygga upp en CV-bas.133

4.3 Förebilder - Stora internationella ledare

Vad är utmärkande för stora internationella ledare? Har de gemensamma egenskaper? Hur stämmer 
egenskaperna överens med de framgångsfaktorer som de intervjuade ledarna nämner? 

De personer somidentifierats är ledare som jag ser som mina förebilder. I valet av en förebild finns det en 
stor grad av subjektivitet i vilka egenskaper och kvaliteter som vi ser och ger personen.134 Varför får vissa 
ledare sådana attribut? Kan vi genom att studera dem utifrån se vilka de egentligen är? Jag anser att 
utstrålningen som en person ger säger mycket om vem personen är, varför jag anser mig kunna göra en 
acceptabel analys på området.     

De förebilder som jag har är: 

•Nelson Mandela - En symbol för frihet, tro, kamp och jämlikhet

•Barack Obama - Vår tids symbol för att allt är möjligt och att allt går att ändra 

•Mahatma Gandhi - En icke konfliktdriven man som trodde högt på att lösa konflikter utan våld.

•Jesus  - Förlåtelsens man

De egenskaper som utmärker dessa fyra135 sammanfaller med stora företagsledares136: 
1. De är ödmjuka - de sätter sitt uppdrag långt före sig själva och sitt ego. De pratar sällan om sig själva 

utan pratar om vad som ska åstadkommas. Kan ha svårt att se sin egen inblandning i de framgångar som 
skett.137

2. De har en stor vilja och övertygelse att de kan förändra något. De är otroligt målmedvetna och 
målfokuserade. De lägger ned sin själ och mycket energi på att nå sina mål.138

3. De är trovärdiga och konsekventa - det som de vill genomföra genomsyrar allt de gör och det är tydligt 
för omgivningen vad de vill åstadkomma.139
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4. De är lyhörda - De omger sig med mycket kompetent personal som de gärna lyssnar på. De är inte rädda 
för att ställa frågor för att förstå helheten eller problemet. De vill verkligen förstå. Det leder till att de 
bedriver ett demokratiskt ledarskap, där ingen känner sig överkörd eller utmanövrerad.140

5. De vill inte slåss - de har alla en tro (mer eller mindre) på att konflikter går att lösa genom icke-
våldsmetoder. Mandela skriver i sin biografi ”Att göra upp med fienden innebär att man måste arbeta 

tillsammans med fienden och då blir fienden en samarbetspartner.”141  Obama, har i och för sig nyligen 

utökat USAs trupper i Afghanistan, men jag anser att han försöker lösa så många konflikter som möjligt 
på demokratisk och fredlig väg. Jag är av den åsikt att Obama bara tar till våld när så verkligen krävs. Han 
sa i sitt tal i samband med utdelningen av Nobels Fredspris ”Gör inte misstaget att tro att det inte 

existerar ondska i den här världen. En icke våldsrörelse skulle aldrig ha kunnat stoppa Hitlers arméer. 

Förhandlingar kommer aldrig att förmå al-Qaidas ledare att lägga ner sina vapen.”142  

Målfokuseringen och viljan att lösa saker på fredligt sätt tar inte de intervjuade ledarna upp, men övriga tre 
egenskaper tar de upp. Att ledarna inte nämner målfokuseringen bör hänga samman med den svenska 
blygheten,143 som gör att svenska ledare har svårt för att ställa sig på barrikaden och säga, ”Dit ska vi, det 
ska vi göra”. Den svenske chefen arbetar helt enkelt mer i det dolda. Jag anser att svenska ledare för att bli 
effektiva internationellt bör bli mer målfokuserade. Det hänger ihop med att svenskar behöver bli tydligare, 
tydligare på att visa vart företaget ska i detta avseende. 

Ledarna nämner inte heller egenskapen att lösa konflikter fredligt, vilket bör höra ihop med att svensken är 
konfliktundvikande144 och därför inte ser konflikt som ett alternativ till att lösa ett problem. Konflikt ingår 
helt enkelt inte i en svensk ledares tankesfär.  

4.4 Negativa förebilder 

Det är även viktigt att lära av negativa förebilder, d v s personer som man inte vill likna. Hur ska vi inte bete 
oss? 
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Exempel på personer som inte bör ta ett arbete som internationell ledare är ”Personer med allt för uppblåsta 

egon, låg tolerans för osäkerhet, känslomässig instabilitet och är kända rasistiska extremister”145 Andra 

egenskaper som anses hämmande för internationellt arbete är om ledaren har en hög grad av omedveten 
etnocentrism och många fördomar. Om inte annat så begränsar det utvecklandet av en interkulturell 
miljö.146

Den första jag tänker på är  Hitler, för att följas av Stalin och Mao. Många av de ovan nämnda egenskaper 
stämmer mycket bra överens med min bild av dessa herrar. Storhetsvansinne är ordet jag tänker på när jag 
försöker sammanfatta dem. Jag anser även att de fattade beslut utan att fråga någon annan, då de tycker att 
de är så mycket bättre än alla andra. 

4.5 Vilket ledarskap bedrivs bäst på den internationella arenan?    

Hur bedrivs ett bra internationellt ledarskap? Vilka anpassningar krävs av det svenska ledarskapet för att bli 
en bra internationell ledare? 

Ledare som är framgångsrika i en internationell miljö har ofta en låg grad av etnocentrism och har en god 
interkulturell kommunikativ förmåga. Detta hör ofta samman med att personen i fråga är intresserad av nya 
kulturer och är intresserad av att lära sig den. För att ledaren ska bli framgångsrik är en viktig bas att 
personen har ett stort intresse för nya kulturer. 

Förutsättningarna är goda för svenska ledare att lyckas internationellt, då de inte har behov av särskilda 
strukturer och regelverk, p g a svagt osäkerhetsundvikande och inte heller av att vissa personer tar beslut 
utan de kan lyssna in andra, p g a liten maktdistans.  

En bra internationell ledare är tydlig med vad han vill och vad han vill uppnå, d v s målfokuserad. Detta är 
något som de flesta svenskar behöver öva på då vi generellt sett är för ”flummiga” i vår kommunikation. Den 
internationella ledaren är bra på att lyssna på andra och har en bra kunskap i det nya landets språk. Allt för 
att minska risken för missförstånd. Det är även av stor vikt att den internationella ledaren kan ta beslut och 
är konsekvent i sitt beslutsfattande. Ödmjukhet och flexibilitet är också viktiga egenskaper för att lyckas, då 
ledare med dessa egenskaper ofta respekteras.  
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5. SLUTSATS

Studiens slutsats består av fyra huvudresultat, vilka motiveras utförligt nedan: 

•Det finns ett internationellt gångbart ledarskap

•Kulturella anpassningar krävs, för att ledaren ska bli effektiv och beror på skillnader i kulturdimensioner

•De mest utmärkande skillnaderna mellan att leda i Sverige och i Singapore är, hur medarbetare motiveras, 

hur  kommunikationen sker och hur arbetet struktureras. 

•Den effektiva internationella ledaren är bl a målfokuserad, en tydlig kommunikatör och lyhörd

Det finns ett internationellt gångbart ledarskap, men för att bli respekterad och effektiv krävs det att ledaren 
är anpassningsbar och lyhörd. Detta för att få förståelse för vilka kulturella skillnader som finns och anpassa 
sig till dessa. 

Min uppfattning är att anpassningar av ledarskapet är viktigare när ledaren precis tillträtt sin tjänst, eftersom 
det borde ligga till grund för att medarbetarna ska respektera ledaren. När medarbetarna har fått respekt för 
sin ledare och ledaren känner den nya kulturen, kan ledaren börja applicera det ledarskap som denne tror 
på. I de svenska ledarnas fall det mer demokratiska ledarskapet. 

Medarbetarna kommer sakta med säkert acceptera och anpassa sig till det nya ledarskapet, men det tar tid. 
Det kräver att ledaren är bestämd och uthållig i sitt genomförande. Anledningen till att det tar tid har jag 
beskrivit genom att använda olika former av ledarskapsstilar för att tydliggöra resan som medarbetarna 
förväntas göra. Enligt det situationsanpassade ledarskapet ska medarbetarna göra resan från instruera- till 
delegerafasen. Det tar tid och kräver att en vilja finns att genomföra resan hos både medarbetare och ledare. 
För att resan ska bli framgångsrik behöver ledaren anpassa sitt ledarskap efter vart medarbetaren befinner 
sig på mognadsskalan. 

Det krävs som sagt i alla fall inledningsvis att anpassningar görs av ledarskapet. En ledare med gedigen 
ledarerfarenhet sedan tidigare tenderar att ha lättare för att identifiera kulturella skillnader. Eftersom 
ledaren då kan sitt jobb, kan denne koncentrera sig på att identifiera skillnader. För att lyckas utskilja 
skillnaderna krävs det även att ledaren har en hög interkulturell kommunikativ kompetens och inte är 
etnocentrerad. Mycket tyder på att detta kommer med ett intresse för nya kulturer och med erfarenhet. 
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Studien har identifierat flera skillnader vilka kräver anpassning av ledarskapet. Dessa gäller för svenska 
ledare i Singapore och kommer ledaren till en annan kultur så kommer andra anpassningar att krävas av 
ledarskapet. Viktigt är att ha i åtanke att denna studie enbart kommer fram till att anpassningar krävs av det 
svenska ledarskapet för att bli effektiv i Singapore och inga andra länder. Min övertygelse är dock att 
anpassningar behöver göras till alla kulturer, även de som vi bedömer mest liknar den svenska, som de 
övriga nordiska. Anledningen till detta anser jag är att de nyansskillnader som finns påverkar människor mer 
än vad vi tror varför ledaren behöver göra anpassningar för att bli respekterad.   

De skillnader som finns mellan Sverige och Singapore är framförallt hur personer motiveras, hur 
kommunikationen fungerar och arbetet struktureras. Enligt Hofstedes kulturdimensioner beror 
skillnaderna främst på att Sverige har en lägre maktdistans än Singapore vilket bl a medför att 
singaporeanerna kräver att ledaren ska fatta alla beslut, att arbetsuppgifterna ska vara tydligt definierade i 
deras arbetsplatsbeskrivningar och att de enbart ska ha en professionell relation till sina chefer. Att Sverige 
är betydligt mer feminint än Singapore märks på att de svenska medarbetarna motiveras mer av fritid och 
frihet än maskulina singaporeanerna som främst motiveras av pengar. Det feminina märks även i 
kommunikationen där svenskarna har en tendens att vilja ta konsensusbeslut och har en otydligare 
kommunikationsform än singaporeanerna. Övriga kulturdimensioner påverkar inte svenska ledare i 
Singapore i samma utsträckning. 

Den svenska ledarskapsstilen med sin grund i de svenska värderingar, som att alla får vara med och alla ska 
höras är en bra bas för att bli framgångsrik. Däremot är det viktigt att den internationella ledaren är tydlig i 
sitt ledarskap och budskap samt kan ta beslut. Ju komplexare miljö ledaren är verksam inom, desto mer 
krävs av dennes kommunikativa förmåga. Inom tydlig kommunikation och beslutsamhet upplevs svenska 
ledare vara svaga. 

Den internationella ledaren bör bli bättre på att tydligare kommunicera vad denne vill åstadkomma, ta egna 
beslut och sluta sträva efter att ta beslut enligt konsensusmodellen samt försöka att bli kompis med 
medarbetarna. Så enkelt är det att bli en framgångsrik internationell ledare, i alla fall i teorin. 
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5.1 Råd 

De intervjuade ledarna har några råd till personer som ska ta en ledande befattning utanför Sverige, 
nämligen:  

•Lär dig kulturen och vad dess medborgare gör på fritiden. För att bli framgångsrik krävs det att ledaren 
möter sina medarbetare på deras kulturella mark.147

•Var tydlig i ditt ledarskap och din kommunikation.

•Det är viktigt att ha en gedigen ledarerfarenhet sedan tidigare innan du tar ett internationellt. 
ledaruppdrag.  Utmaningen blir annars stor, då både yrket och de kulturella skillnaderna ska läras in. 

•Försök få till någon form av utbildning i den nya kulturen innan du flyttar dit, för att få en grundläggande 
kunskap om kulturen. Blanda utbildningen med erfarenhet, studera kulturen på plats, läs tidningar. En 
rekommendation är att ha en mentor under första året, som är väl insatt i den nya kulturen, med vilken 
uppkomna situationer kan diskuteras. 

5.2 Förslag på fortsatt forskning

•Studien skulle kunna utökas och göras på fler länder, för att se om liknande anpassningar krävs av det 
svenska ledarskapet världen över, eller om andra anpassningar krävs. 

•Den skulle också kunna utökas till att fler djupintervjuas, en stor enkätundersökning med samtliga 
svenska ledare i Singapore görs eller genom att deltagande observationer görs. Detta för att få ett djupare 
och trovärdigare underlag för studien. 

•Intressant skulle också vara att studera flera internationella ledare, både inom politiken och inom 
näringslivet, närmare och se vilka egenskaper de har för att bli effektiva och respekterade. 

•För att ställa det som ledarna sagt mot något är det intressant att intervjua eller låta genomföra en 
enkätundersökning med deras medarbetare för att höra deras åsikter i ämnet. 
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BILAGA 1 - Intervjuguide

Bakgrund & Nuvarande position

•Utbildning, tidigare jobb o positioner, ev. andra ledarpositioner

•Tidigare utlandserfarenheter?  

•Beskriv din nuvarande position

•Har Du fått någon utbildning/introduktion i den singaporeanska kulturen/samhället? 

Skillnader och likheter mellan att vara ledare i Sverige och i Singapore

•Vilka skillnader ser du i ledarskapet mellan Sverige och Singapore?
Vilka skillnader och likheter ser Du inom följande områden (förklara gärna med hjälp av exempel):

•Kommunikation - Hur kommunicerar Du effektivast i Singapore?

•Hur coachar du dem? Vad motiverar dem? 

•Är missförstånd vanliga? Var tror Du att det beror på? 

•Hur hanteras en ev. konflikt mellan två medarbetare? 

•Hur delegerar Du till en medarbetare? Reaktioner? 

•Problemlösning - Hur löser ni problem? Tas egna initiativ? 

•Vilket förhållande har dina medarbetare till satta tidsramar?

•Krav på lön och personlig utveckling?

Internationellt ledarskap

•Finns det ett internationellt gångbart ledarskap eller krävs lokala anpassningar? 

•Om det finns ett internationellt ledarskap, Vad är utmärkande för det? Vilka fallgropar finns? Vilka 

lyckas? 

•Om det krävs lokala anpassningar, Vilka krävs? Varför? 

•Vad krävs/vilka egenskaper bör du ha som ledare, för att Du ska lyckas som ledare på den 
mångkulturella arenan?

Summerande frågor

•Vilka är de största/viktigaste utmaningarna Du stött på som svensk ledare i Singapore? Hur har Du 
hanterat dessa? 

•Upplever Du att något beteende fungerat bättre/sämre? På vilket sätt?  

•Tycker du att det behövs utbildning i mångkulturellt ledarskap? Om ja, Vilken form? 

•Vilka 5 råd skulle Du ge till en svensk som ska tillträda en ledande position i Singapore?
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BILAGA 2 - Matris för bearbetning av intervjuer

Ledare 1 Ledare 2, osv...
Bakgrund

Utbildning

Tidigare erfarenheter? 

Nuvarande position

Utbildning i Singapore? 

Skillnader och likheter? 

Kommunikation?

Coachning? 

Motivation? 

Missförstånd? 

Konflikter? 

Egna initiativ? 

Delegera? 

Problemlösning? 

Tidsram? 

Lön och Personlig utveckling?

Internationellt ledarskap

Finns ett internationellt ledarskap?

Anpassningar? 

Fallgropar? 

Framgångsfaktorer? 

Egenskaper? 

Summering
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Ledare 1 Ledare 2, osv...
Största utmaningar

Bästa egenskap för att lyckas

Råd? 

Ev Utbildning i internationellt ledarskap? 
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