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Abstract 

Title: One word, many faces? A study of leader’s performance across borders 

Level: Final assignment for Bachelor degree in Business Administration, 15 hp. 

Authors: Vane Melikon and Sandra Persson 

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: 2010 - May 

Aim: The purpose of this thesis is to determine if, and how, the Swedish leader adapts its 

leadership skills when confronted by other cultures. The interest is to examine the leader’s 

opinions and reflections about other cultures, and how their intercultural experience 

influences their job performance and them as human beings.  

Method: The approach of this thesis is from a qualitative analytical point of view, three 

interviews helped to lay the foundation of the empirical material. Literature and articles have 

been collected and reviewed within the areas of leadership, culture, and communication in 

order to gather the facts needed for the theoretical references. 

Result & Conclusion: Our discoveries have led us to conclude that a leader across borders 

requires adaptation and embracement of other cultures. The interaction within cultures differ 

greatly in certain areas, therefore it is of importance to be educated about the differences. 

This justifies how the borders within the world of business tend to evaporate. 

Suggestion for future research: It would be interesting to conclude this study through an 

observational approach to highlight the area of interaction within cultures. Another interesting 

factor to analyze is to examine how the leader distinguishes between home and personal life 

with these influences.  

Contribution of the thesis: Our goal with this study has been to contribute a deeper 

knowledge about terms such as leadership, culture, and intercultural communication. We 

believe that leaders across borders will find this study extremely rewarding. 

Key words: Leadership, culture, communication, intercultural communication, modern, 

situational leadership. 
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Abstrakt  

Titel: Ett ord, många ansikten? En studie av ledares arbete över nationsgränser 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp.   

Författare: Vane Melikon och Sandra Persson  

Handledare: Lars Ekstrand  

Datum: 2010 – Maj  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, svenska ledare anpassar 

sitt ledarskap i mötet med andra kulturer. Tyngdpunkten ligger på att undersöka ledares 

reflektioner omkring kultur och ledarskap samt ta reda på hur interkulturella erfarenheter 

påverkar arbetsrollen och ledaren som person.  

Metod: Uppsatsen arbetar med en kvalitativ undersökningsmetod, tre intervjuer ligger till 

grund för det empiriska materialet. Litteratur och artiklar inom områdena ledarskap, kultur 

och kommunikation har studerats för att samla information till den teoretiska referensramen.   

Resultat och slutsats: Vi har kommit fram till att man som ledare verksam över 

nationsgränser blir tvungen att anpassa sig i mötet med andra kulturer. Ett situationsanpassat 

ledarskap är därmed nödvändigt. Interaktionen skiljer sig från kultur till kultur, därför bör 

man känna till de skillnader som råder. Vi menar vidare att affärsvärldens gränser tenderar att 

suddas ut. 

Förslag till vidare forskning: Det skulle vara intressant att genomföra en observation för att 

på så sätt öka insynen i själva samspelet. Vidare vore det intressant att studera hur ledarens 

självbild påverkas av mötet med andra kulturer, tar han med sig jobbet hem? 

Uppsatsens bidrag: Vi vill med denna uppsats bidra med fördjupad kunskap om begrepp 

som ledarskap, kultur och interkulturell kommunikation. Vår förhoppning är att ledare 

verksamma över nationsgränser ska finna denna studie givande. 

Nyckelord: Ledarskap, kultur, kommunikation, interkulturell kommunikation, modernt, 

situationsanpassat ledarskap. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt redogör vi för ämnesval och ämnets bakgrund. Vi kommer vidare att presentera 

vår problemdiskussion som ligger till grund för studiens syfte. 

1.1 Ämnesval 

Under vår studietid på Högskolan i Gävle har vi läst kurser inom ledarskap där vi har fått 

grundläggande kunskaper om begreppet, vi menar att detta gett oss en bra grund för 

uppsatsen. Intresset för hur kultur influerar kommunikationen väcktes på kursen Management 

1 inom Företagsekonomi. Eftersom vi båda har stött på andra kulturer via utlandsresor och 

utlandsjobb samt att en av oss har en annan kulturell bakgrund än den svenska, kände vi att 

ämnet interkulturell kommunikation var ett område vi ville fördjupa oss i. Vi tyckte att det var 

viktigt att välja ett ämne som vi brinner för och som vi kan relatera till på ett personligt plan 

därför har vi valt att skriva vårt examensarbete inom ledarskap med inriktning mot kultur och 

kommunikation. 

Vi anser att den interkulturella kommunikationen är ett väsenligt ämne som borde 

uppmärksammas mer i samhället; vi menar att det är viktigt för personer verksamma över 

nationsgränser att vara medvetna om de kulturella skillnader som råder mellan olika länder. 

Hur man upplever och påverkas av olika kulturer har varit och kommer alltid vara en del av 

mänskligheten.  

1.2 Bakgrund 

Stier (2004 s.16) framhåller att samhällen blivit alltmer globaliserade, tekniken har bidragit 

till att avståndet mellan människor minskat i snabb takt de senaste årtiondena. Författaren 

menar att den moderna kommunikationsteknologin, såsom tv, telefon och Internet, nästintill 

kommit att utradera det fysiska avståndet mellan människor. Vi utsätts dagligen för globala 

flöden av människor, varor, teknologi och mediebilder. Det moderna samhället har således 

bidragit till ökad intensitet och frekvens i kulturella möten människor emellan.  

Att kunna förstå hur kulturell kommunikation fungerar, är inte bara viktigt för organisationer 

som rekryterar medarbetare från olika kulturer, det är även en stor och viktig del för personer 

som arbetar över nationsgränserna. Eftersom mångkulturella arbetsplatser ökar är det av stor 

betydelse att förstå hur andra kulturer verkar. (Varner & Beamer, 2008 s.2) Interkulturell 

kommunikation är inget nytt fenomen, sedan den första människan bildade stammar inträffade 

interkulturell kontakt. När människor från en stam mötte medlemmar av en annan stam 

upptäcktes skillnaderna. I avsaknaden av mångkulturell medvetenhet framkallades den 

mänskliga benägenheten av oförsonlighet, men i strävan efter politiska allianser, kunskap och 

kommersiell handel uppmärksammades skillnaderna mer och de blev allt oftare erkända och 

tillgodosedda. (Samovar et al, 2010 s.2)  

Den interkulturella kommunikationen användes till en början främst av missionärer, turister 

och handelsmän som kommunicerade med varandra för att exempelvis sprida religion eller 

utbyta varor. Detta har idag kommit att ändras som en följd av globaliseringen, det har 
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utvecklats en global marknad med multinationella företag som dagligen handskas med 

interkulturell kommunikation. På grund av globaliseringen har människor rört sig allt mer 

över nationsgränserna vilket medfört en ökad kontakt kulturer emellan. Kraven på 

interkulturell kommunikation har således ökat och det blir allt viktigare att skapa förståelse 

för kulturella skillnader för att kunna kommunicera på ett mer effektivt sätt.  (Samovar et al, 

2006 s.6f)  

Sedan urminnes tider har människor organiserat sig för att underlätta sin tillvaro och uppnå 

mål av olika slag. Det traditionella ledarskapet växte fram under industrialismen och speglar 

därför den tidens industriella situation och förhållanden inom arbetslivet. (Bruzelius & 

Skärvad, 2004 s.39f) Dåtidens organisationer karakteriserades av hierarki och centrala 

beslutsprocesser, i fokus låg produktionen och maskinen sågs som företagets största resurs. 

Utifrån den synen på organisationer kom ledarskapet att utövas genom order och direktiv. 

(Beckérus & Edström, 1988 s.29) Som tidigare nämnt, har det skett en samhällsutveckling 

inom områden som värdering, ekonomi, teknologi och miljö. Detta har kommit att innebära 

att det ställs högre krav på ledarskap och organisationers anpassning. (Arvonen, 1989 s.11) 

För att de anställda ska förstå innebörden av arbetsinsatsen och nå en känsla av delaktighet i 

ett större sammanhang krävs att organisationer överger byråkrati och kontroll. (Beckérus & 

Edström, 1988 s.137) 

Ledarskap har många olika synvinklar men den mest intressanta är den kommunikativa. 

Kommunikationen är en avgörande faktor i ledarskapet eftersom huvuddelen av vad man som 

ledare gör är just att kommunicera med andra. Nittio procent av styrningen är att övertyga, 

sälja och få med sig folket, detta kan vara svårt i nationella miljöer men blir ännu mer 

krävande i internationella förhållanden där man möter individer med helt andra förväntningar 

såväl som sätt att kommunicera. Ledarskap är kommunikation. (Mårtenson, 1998 s.326f) 

1.3 Problemdiskussion  

Människors värderingar, tankesätt och handlingsmönster speglas av en viss kultur. Individer 

från olika länder har olika syn på den värld vi lever i, samma fenomen kan således uppfattas 

på varierande sätt. Det som fungerar i ett land behöver inte nödvändigtvis fungera i ett annat. 

En ledare har ofta ett invant ledarbeteende som fungerar i ledarens hemland och som 

medarbetarna är införstådda i, det invanda ledarbeteendet som fungerar i hemlandet kan 

emellertid leda till problem i ett annat land.  

Samhällsklimat påverkar oftast krav och förväntningar på en ledare, därför bör ett ledarskap 

spegla det samhälle man lever i. Svenskt ledarskap karakteriseras av decentralisering och 

demokrati, medarbetare förväntas ta ansvar och kreativt utmana sig själva för att nå sin högsta 

förmåga. Dagens samhälle gör det i princip omöjligt för ledaren att utöva full kontroll över 

alla detaljer och beslut, individualisering och lösa strukturer blir således allt vanligare. Det 

ledarskap som tillämpas i svenska organisationer benämns därmed ofta som modernt, men 

vad är ett modernt ledarskap egentligen? 

De senaste åren har samhällen blivit allt mer påverkade av kulturer från olika delar av 

världen, vi äter mat från andra länder, hör främmande språk till vardags och ser människor 
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arbeta utomlands under delar, eller hela, sin karriär. I en allt mer globaliserad värld där 

organisationer arbetar över nationsgränser ställs det ökade krav på ledare som kan hantera 

kulturella skillnader framgångsrikt. En brist på kunskap och förståelse för olika kulturer kan 

leda till missförstånd samt oförmåga att samarbeta, därför är det viktigt att vara medveten om 

varandras likheter och olikheter.  

Problematiseringen ligger i hur den moderna ledaren påverkas av kulturskillnader när denne 

möter nya kulturer, uppstår kulturkrock? Vad händer när personer av olika kulturer 

interagerar? Agerar varje person med ett visst beteende som härstammar från dennes kultur?  

Frågeställningen blir således; 

 Hur utövar man sitt ledarskap i andra kulturer? 

 Fungerar det svenska, moderna ledarskapet i andra kulturer? 

 Hur påverkas man som ledare i mötet med en främmande kultur där andra normer och 

värderingar råder? 

 När låter man de kulturella skillnaderna bryta igenom och påverka? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, den svenska moderna ledaren 

anpassar sitt ledarskap i mötet med andra kulturer. Intresset ligger i att undersöka ledarens 

reflektioner kring kultur och ledarskap samt ta reda på hur dennes interkulturella erfarenheter 

påverkar arbetsrollen och denne som person.  

1.5 Avgränsning 

Vi har i det här arbetet valt att lägga fokus på individnivå, företagen bakom våra respondenter 

har således inte varit avgörande för studien. Vi är medvetna om att företaget förmodligen har 

varit betydande för ledarnas erfarenheter och att individens svar mycket väl kan spegla en viss 

företagsanda, men företagets bakgrund och sysselsättning är inte något som upptar stort 

utrymme i uppsatsen. Intervjupersonerna har svarat utifrån egna erfarenheter vilket betyder att 

varje svar grundas på individuella observationer.  

Vi har i den här uppsatsen försökt konkretisera det komplexa begreppet kultur genom att 

avgränsa det till kultur som råder länder emellan. 

I uppsatsen har vi valt ledare verksamma i Sverige som en utgångspunkt, vi kommer således 

inte beröra andra länders ledare och deras reflektioner. Vi ansåg att detta var en viktig 

förutsättning för att få struktur, tydlighet och djup på studien.  

1.6 Disposition 

Vi har valt att använda oss av en traditionell uppsatsmodell som disposition i vårt arbete. Vi 

har i tidigare studier använt oss av ett sådant upplägg och för oss föll det sig därför naturligt 

att presentera vår kandidatuppsats på detta sätt.  
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Uppsatsen omfattar sex kapitel där vi inför varje del beskriver vårt tillvägagångssätt och 
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2. Metod 

I detta avsnitt redogör och beskriver vi för det tillvägagångssätt vi använt i studien. Vi 

kommer att presentera de metoder vi valt samt anledningen till varför vi valt dem. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns enligt Thurén (2007 s.16) två vetenskapliga huvudriktningar: positivism och 

hermeneutik. Författaren menar att positivism har sitt ursprung i naturvetenskapen, dess 

metoder och synsätt har dock även spridit sig till andra vetenskapsområden. Vidare menar 

författaren att positivism endast utgår från två källor till kunskap, det man kan iaktta med sina 

sinnen och det man kan räkna ut med logik. Även Hartman (2004 s.105) betonar att 

positivism är en vetenskapsteori där det viktigaste sättet att nå kunskap om verkligheten är att 

observera den, antingen i naturliga situationer eller genom experiment. 

Hartman (2004 s.106f) menar att man inom hermeneutisk vetenskap strävar efter förståelse 

för hur människor uppfattar världen; man är således inte intresserad av hur världen är, utan 

hur den uppfattas, eller snarare hur den tolkas för att använda ett hermeneutiskt uttrycksätt. 

Hermeneutiken beskrivs av författaren som läran om tolkning, man måste tolka människans 

beteende för att kunna nå en förståelse för hur de uppfattar världen. Thurén (2007 s.95ff) 

menar att hermeneutik inte bara handlar om att tolka människors personlighet och handlande 

utan tolkningen kan också avse resultat av människors handlande, exempelvis skrifter i form 

av böcker, tidningar och tidskrifter. Författaren menar vidare att tolkning är en osäker 

verksamhet eftersom den påverkas av tolkarens värderingar och förförståelse samt kontexten.  

Olsson och Sörensen (2007 s.100f) nämner att 

i den hermeneutiska forskningen är det viktigt 

att peka på betydelsen av den ständiga 

växlingen mellan delar och helhet. Författarna 

betonar att forskare utgår från en egen 

förförståelse, man har således tidigare 

erfarenheter och kunskaper som styr 

tolkningen, detta innebär att samma del kan 

komma att uppfattas och tolkas olika. Enligt 

den hermeneutiska traditionen betraktas detta 

cirkulerande mellan delar och helhet som en 

spiral, forskaren fördjupar sin förståelse likt en 

spiralrörelse.  

Vi har i vår studie utgått från ett hermeneutiskt 

synsätt, utgångspunkten är att förstå hur våra 

respondenter uppfattar, ser och tolkar saker 

och ting. Enligt vår mening är det inte 

eftersträvansvärt med objektivitet när det 

Figur 2. Hermeneutisk spiral 
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kommer till människor och relationer, vi menar att erfarenheter och värderingar påverkar 

bilden av verkligheten. Vi tror därför inte på någon absolut sanning utan endast troliga 

tolkningar.  

2.2 Angreppssätt 

Alvesson & Sköldberg (2008 s.54ff) nämner att man vid forskning brukar skilja mellan 

induktion och deduktion. Författarna menar att induktion utgår från empirin och deduktion 

från teorin. Det induktiva synsättet betyder att slutsatser dras från det individuella till det 

allmänna, det vill säga att man utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att sambandet 

som observerats dem emellan är generellt giltigt. I ett deduktivt förhållningssätt utgår man 

dock från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt fall. Denna ansats 

innebär således en logisk analys av vad den allmänna teorin säger om en specifik händelse i 

morgon. (Arbnor & Bjerke, 1994 s.108) 

Eftersom tanken med vår studie är att öka förståelsen genom ett samspel mellan teori och 

empiri där varje intervju baserar på den redan existerade förförståelsen som vi besitter, anser 

vi att vårt tillvägagångssätt är en blandning mellan induktiv och deduktiv ansats, det så 

kallade abduktiva synsättet. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008 s.55) är abduktion det mest 

lämpliga synsättet vid fallstudiebaserade undersökningar eftersom det gör det möjligt att 

utveckla teori och empiri parallellt. Vidare menar författarna att man under processens gång 

successivt utvecklar det empiriska och teoretiska underlaget. Vi anser att vi under studiens 

gång kunnat omtolka det teoretiska och empiriska materialet i förhållande till varandra. 

 2.3 Forskningsmetod  

Allt forskningsarbete utgår från en eller flera frågor, problem eller funderingar som initieras 

av forskaren. Varje forskningsbart problem kan belysas ur två perspektiv: kvalitativt eller 

kvantitativt. (Olsson & Sörensen, 2007 s.13) Kvale (1997 s.70) menar att kvalitativ forskning 

kommit att betraktas som progressiv och kvantitativ forskning som repressiv. Hartman (2004 

s.271) anser att den kvantitativa forskningen är en linjär process där man använder ett 

deduktivt tänkande. Descombe (2000 s.208) menar att den kvantitativa datan bygger på siffror 

där resultatet presenteras i form av diagram och tabeller, vilket ger en känsla av objektiv 

forskning. 

Enligt Olsson & Sörensen (2007 s.63) är den kvalitativa forskningens förhållningssätt 

förutsättningslöst, man försöker således möta varje situation som om den vore ny. Författarna 

menar att man i denna metod oftast använder en kvalitativ referensram som utgångspunkt för 

ett induktivt tänkande. Hartmans (2004 s.273) definition av kvalitativa undersökningar är att 

de karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en 

grupp individer. Man är med andra ord inte ute efter kvantifiering utan försöker således, i 

motsats till den kvantitativa metoden, få en förståelse för det sätt människor ser på sig själva 

och på sin relation till omvärlden.  

För denna studie har vi valt att använda oss av den kvalitativa undersökningsmetoden vilket 

innebär att vi kommer intervjua, undersöka och tolka komplexa sociala relationer. Vi ansåg att 

denna metod var lämplig mot bakgrund av syftets karaktär, intresset ligger således på våra 



~ 14 ~ 
 

respondenters reflektioner kring olika begrepp. Genom den kvalitativa metoden har vi kunnat 

skapa en djupare förståelse på individnivå. 

2.4 Tillvägagångssätt  

Arbetsprocessen inleddes med en första träff med handledningsgruppen där vi fick möjlighet 

att bolla ämnesval, därefter började utvecklingen av problemformulering och syfte. Detta 

resulterade i en studie med intresse för ledarskap med inriktning mot kultur och 

kommunikation. 

Via vår handledare fick vi tillgång till kontaktpersoner på företaget Sandvik, vi hade dock inte 

för avsikt att begränsa oss till ett bolag så vi valde även att kontakta personer på flera andra 

företag. Responsen var dock inte vad vi hade förväntat oss vilket ledde till att vi till slut nöjde 

oss med två personer från Sandvik och ytterligare en intresserad person på företaget Extendo.   

Vi valde att påbörja den teoretiska referensramen innan mötet med våra intervjupersoner för 

att på så sätt nå ett djup och kunna föra diskussioner. Enligt Dalen (2007 s.13) kan en 

förförståelse för ett ämne bidra till ökad insikt av informantens upplevelser och utsagor. Vi 

menar, precis som författaren, att en förförståelse är viktig för utveckling av förståelse och 

senare tolkning. 

Parallellt med intervjuerna utvecklade vi successivt det teoretiska underlaget genom att 

fortsätta studera litteratur inom området. I vår uppsats är teorin väldigt omfattande, vi är 

införstådda i att vi kan upplevas ha ett ”teoretiskt överhäng” men vi anser att detta varit 

nödvändigt för att ge läsaren förståelse för annars så komplexa begrepp som ledarskap, kultur 

och kommunikation.    

2.4.1 Datainsamling  

Data som samlas in till en undersökning kan vara av två slag: sekundärdata och primärdata. 

(Lundahl & Skärvad, 1999 s.52) Med sekundärdata avses data och information som finns 

dokumenterat på papper som exempelvis böcker och tidningsartiklar. I dagens 

kommunikationssamhälle har dock begreppet fått större betydelse och innefattar även 

information från radio- och tv-program, samt tillgänglig data i elektronisk form. (Lundahl & 

Skärvad, 1999 s.131) 

För att kunna skriva en studie av relevans och kvalitet behövs relevanta teorier i ämnet, vi har 

valt att använda oss av teorier inom ledarskap, kultur och kommunikation. Vi har sedan 

tidigare viss kunskap inom området, de förkunskaperna har hjälpt oss att kunna välja teorier 

för fortsatt fördjupning. Vi har använt oss av både tryckta böcker och artiklar som vi har hittat 

på högskolebiblioteket i Gävle samt elektroniskt via högskolans databas.  

När det kommer till vår framställning av det moderna ledarskapet har vi valt att utgå från 

böcker som kan uppfattas som ålderdomliga, exempelvis Beckérus och Edström från 1988. Vi 

har läst mer dagsaktuell litteratur inom området men framställningen av ett nytt doktrinskifte 

refererar ofta tillbaka till ursprungskällan, därav val av bok.  
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Primärdata avser det material som man själv har samlat in, antingen via kommunikation eller 

via observation. (Lundahl & Skärvad, 1999 s.52) Vi har utfört tre intervjuer med ledare 

verksamma i svenska företag, två på Sandvik och en på Extendo. Vårt intresse för den 

empiriska studien har legat på ledare som arbetar över nationsgränser, vi har av den 

anledningen varit tvungna att välja bort observationer som en del av vår metod.  

Holme och Solvang (1997 s.110) menar att man genom observationer kan fånga upp den 

totala livssituationen och komma djupare in på det privata området. Vi är medvetna om att ett 

sådant tillvägagångssätt hade varit intressant för studien men på grund av kostnads- och 

tidsmässiga aspekter fanns inte denna möjlighet.  

2.4.2.1 Urval av respondenter  

För att materialet vi samlar in under våra intervjuer ska bli relevant i förhållande till syfte har 

vi valt att sätta upp kriterier för urval av intervjupersoner. Vi har sett att det varit nödvändigt 

att utvald person är verksam i företag inom Sverige, vidare måste personen inneha en tjänst 

som innefattar arbete över nationsgränserna. Ytterligare ett krav är att informanten utövar 

någon form av ledarskap i Sverige och i det andra landet, intresset i vår studie ligger således 

på hur man som ledare kan vara tvungen att anpassa sitt ledarskap.  

Ett villkor som vi även fäst vikt vid är att personen i fråga ska vara av svenskt ursprung, vi 

ville ha en gemensam utgångspunkt för vår studie därför ansåg vi att ett sådant krav var 

nödvändigt; svensk modern ledare.  

2.4.2.2 Intervjuer 

Som ovan nämnt har vi intervjuat tre personer från två olika företag. Våra respondenter 

innehar alla en ledarposition och en befattning som kräver arbete utanför Sveriges gränser. Vi 

träffade Kjell Jonsson från företaget Extendo den 7 april 2010. Håkan Sundström den 9 april 

2010 och Lars-Olof Skoog den 12 april 2010, båda från företaget Sandvik.  

Enligt Dalen (2007 s.9) är ändamålet med intervjuer att nå träffande och beskrivande 

information om hur människor upplever olika situationer i livet. Författaren menar att den 

kvalitativa intervjun är passande när man vill få insikt om informantens erfarenheter, tankar 

och känslor. Intervjuer kan genomföras på olika sätt, Dalen (2007 s.30f) skiljer på öppna och 

mer strukturerade eller fokuserade intervjuer. Öppen intervju genomförs utan att man 

förberett några frågor, målsättningen är att informanten ska berätta så fritt som möjligt utifrån 

sina livserfarenheter.  

Vi har använt oss av en mer strukturerad typ av intervju där vi har förberett centrala teman 

och frågor som är relevanta med utgångspunkt i syfte och problemformulering. Frågorna har 

utarbetats i flera steg, genom att läsa litteratur och utveckla våra teoretiska kunskaper har vi 

kontinuerligt kunnat skapa nya frågor och revidera redan existerande.  

Enligt Dalen (2007 s.31) ska de inledande frågorna vara av sådan art att de får informanten att 

känna sig avslappnad, vi har haft detta i åtanke och därför inlett intervjuerna med mer 
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vardagliga frågor som bakgrund och position i företaget för att senare i intervjun komma in på 

frågor som är mer centrala för studien. De slutgiltiga frågorna återfinns i bilaga. 

Det har varit viktigt att kunna återberätta våra intervjupersoners erfarenheter och reflektioner 

med deras egna ord, vi valde därför att spela in respektive intervju; vi menar att detta bidrog 

till att vi kunde agera mer aktivt i intervjuerna. Bearbetningen av materialet har underlättats 

och vi har kunnat använda oss av citat och på så vis kunnat behålla respondenternas 

personliga prägel. Vi har fått en positiv uppfattning av att genomföra en ljudinspelning; vi 

upplever det inte som att intervjupersonerna känt sig obekväma eller blivit hämmade i sina 

svar.  

Intervjuerna med personerna på Sandvik genomfördes i biblioteket på Högskolan i Gävle, 

något som vi tror bidrog till en mer avslappnad attityd både hos oss själva och för 

respondenterna. Intervjun som genomfördes med Kjell Jonsson i Ljusdal ägde rum i företagets 

egna lokaler, vår träff inleddes i avslappnad ton med ett allmänt samtal om väder och vind.  

Vi valde att inte delge de utvalda personerna med intervjufrågorna innan själva mötet då vi 

hade en önskan att intervjuerna skulle bli mer av diskuterande karaktär och inte inövade svar. 

Vi ser det som en fördel att vi har kunnat träffa intervjupersoner ”face-to-face”, genom 

ansiktsuttryck och kroppsspråk har vi fått en större insyn i hur de presenterar sig själva i mötet 

med andra personer. Vidare menar vi att det inte hade varit möjligt att nå det djup vi önskat 

genom intervjuer utförda per telefon eller e-post.  

2.5 Tillförlitlighet 

Oavsett vilken metod man väljer att använda sig av, måste man kritiskt granska den för att 

avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är. Bryman (2001 s.43) menar att det finns tre 

viktiga kriterier vid bedömning av vetenskapliga undersökningar: replikation, reliabilitet och 

validitet. Vi kommer endast beröra de två sistnämnda begreppen.  

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om 

undersökningen genomförs på nytt. (Bryman, 2001 s.43) Holme och Solvang (1997 s.94) 

menar att begreppet ofta är kopplat till kvantitativa undersökningar där det är viktigare att 

informationen är representativ och pålitlig; författarna menar även att reliabilitet inte har 

samma centrala plats i kvalitativa undersökningar. Vi kommer inte att fästa större vikt vid 

detta begrepp eftersom vår studie är av kvalitativ karaktär; vi menar att det varken är möjligt 

eller önskvärt att få exakt samma resultat om undersökningen återskapas. Vi vill dock 

poängtera att våra intervjufrågor finns som bifogat material så möjlighet att göra om studien 

finns för den som är intresserad. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006 s.60) definierar validitet som ett mätinstrument, med 

det menar dem förmågan att mäta det man avser att mäta. Validitet ämnar således på om 

studiens slutsats uppfyller undersökningens syfte eller inte. (Bryman, 2001 s.43) Under hela 

arbetets gång, allt från val av teori och metod till uppbyggnad av intervjufrågor, har vi haft 

vårt syfte och vår problemformulering i åtanke.  
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Vår studie bygger på intervjupersonernas utsagor, detta har kommit att innebära att 

intervjusvaren är tillämplig för våra respondenter och kan därmed inte ses som allmänt giltiga. 

Vi är med andra ord medvetna om att intervju som metod har sina begränsningar då vi inte 

med all säkerhet kan veta om ärliga svar lämnats. Vi vill således poängtera att studien hade 

nått en högre validitet om även observationer utförts.  

2.6 Metodkritik 

Vårt antal av intervjupersoner skulle kunna ifrågasättas, med fler intervjuer hade vi kunnat få 

ett bredare underlag. En av anledningarna till vårt antal är helt enkelt att det varit svårt att få 

kontakt med personer av intresse. Att träffa intervjupersonen ”face-to-face” är något vi fäst 

vikt vid; vi menar således att det varit viktigt att träffa personerna för att se hur de reagerar på 

våra frågor. Av den anledningen har vi valt bort telefon och e-post som tillvägagångssätt för 

vår empiriska undersökning. Vi är medvetna om att detta har begränsat vårt urval; personerna 

vi varit intresserade av att möta är på resande fot och därmed svåråtkomliga. Vi menar dock 

att våra intervjuer nått på djupet och vi anser att vi fått den information vi varit i behov av. 

Vidare ser vi det som en fördel då vi kunnat utföra en noggrann bearbetning av materialet, 

med fler intervjuer hade det troligen inte varit lika möjligt.  

Våra intervjupersoner är samtliga av manligt kön och verksamma inom industribranschen, vi 

är medvetna om att det kanske hade varit av intresse att öka spridningen på respondenterna 

men återigen, har det varit svårt att komma i kontakt med ytterligare personer. Då vi inte har 

ett kvinnligt perspektiv i vår studie är vi medvetna om att vi brister i genusaspekten.  

För att höja kvaliteten på arbetet hade vi gärna velat göra observationer, intresset ligger som 

bekant i när två personer med/från olika kulturer interagerar. Vi är medvetna om att det kan 

uppfattas som negativt att vi inte utfört egna iakttagelser mellan ledare över nationsgränserna, 

det vill säga se dem agera i praktiken. Hade detta varit möjligt hade vi sett det som ett 

självklart val av metod.   
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för lämpliga teorier med utgångspunkt i studiens syfte. 

Teorierna presenteras i tre delar; ledarskap, kultur och kommunikation. Avsnittet avslutas 

med det situationsanpassade ledarskapet som knyter ihop de tre delarna.   

3.1 Ledarskap  

Cangemi et al (2008) menar att forskare och teoretiker har haft ständiga problem med att ge 

en exakt definition av begreppet ledarskap. Författarna framhåller dock att ingen ledare kan 

nå organisatoriska mål och visioner själv, ledarna måste således involvera underordnade för 

att få en uppgift utförd. En kort och enkel definition på ledarskap skulle därför kunna vara; att 

få en uppgift utförd genom människor. Northouse (2007 s.2) poängterar dock att begreppet 

ledarskap, precis som ordet demokrati, kan ha olika betydelse för olika människor. 

Jacobsen och Thorsvik (2008, s.451f) menar, precis som Northouse (2007 s.3), att ledarskap 

är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, 

inställning och uppförande. Ledarskap är således en process mellan människor där utövandet 

eftersträvar att influera andra. I organisationer syftar ledarskapet normalt till att få andra att 

arbeta för att förverkliga vissa mål, motivera dem till att prestera mer och få dem att trivas i 

arbetet. Schein (1992 s.2) menar att ledarskap är förmågan att kunna kliva utanför den kultur 

som skapar ledaren och kunna se sig själv ur en objektiv syn. Mårtenson (1998 s.330) menar 

dock att förutsättningen till ett framgångsrikt ledarskap är anpassningen till den kultur man 

verkar i. 

 3.1.2 Ett doktrinskifte  

Förändringar på ledarskapets område speglar enligt Beckérus och Edström (1988 s.12ff) ett 

doktrinskifte, nya ideal i svenskt ledarskap har vuxit fram för att möta de förutsättningar som 

en ny tidsepok erbjuder. Författarna talar om ett doktrinskifte där nya ideal tar överhand, 

beslut- och ansvarsområden decentraliseras, affärstänkande utgår i större grad från kund- och 

marknadsbehov och medarbetarnas betydelse för resultat stärks. En ny ledningsfilosofi växer 

fram där utveckling, förnyelse och flexibilitet blir honnörsord.  

Figur 3. Doktrinskifte 
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Utvecklingen är särskilt utmärkande i tre hänseenden; ett nytt affärstänkande som i högre grad 

inriktas mot kund- och marknadsanpassade produkter, en ny människosyn med ökat fokus på 

ansvar och handlingsfrihet samt ett nytt ledarskap där man leder en organisation av människor 

till goda affärer genom idéer istället för instruktioner. (Beckérus & Edström, 1988 s.12ff) 

Beckérus och Edström (1988 s.134f) menar att ökad utbildnings- och informationsnivå har 

gjort att människor kräver arbetsuppgifter med ansvar, befogenheter och självständigt 

handlade. Vidare menar författarna att den ekonomiska och materiella utvecklingen har givit 

ett välstånd med större sociala säkerhetsmekanismer, detta har kommit att innebära att en 

förlust av jobbet inte medför lika stor utsatthet som det kunde ha inneburit i tidigare epoker. 

Urbaniseringen, splittringen av släktgrupper, den ökade skilsmässofrekvensen och familjens 

minskade betydelse för individen har medfört att arbetet har blivit allt viktigare för den 

enskilda individen. Arbetsplatsen och dess mänskliga miljö har blivit mer betydelsefull för att 

tillfredsställa sociala och psykologiska behov. Vidare arbetar inte dagens generation av den 

starka pliktkänslan, ”att göra rätt för sig”, som den äldre generationen gjorde. Andra källor har 

vuxit fram och dagens arbetsmoral innefattar lojalitet mot en uppgift, mot en organisation 

eller mot en grupp av människor.   

Sedan 1980-talet har samhället genomgått förändringar både ur socialt och ekonomiskt 

hänseende, det har skett en snabb teknologisk utveckling och ökad globalisering där det har 

skapats nya förutsättningar för att producera varor och tjänster. Industrier har blivit alltmer 

kunskapsintensiva och inriktade mot service, vilket innebär att den operativa personalen 

måste anpassa sig till kunders varierade önskemål, en förutsättning för att det ska fungera är 

att personalen har en bredare repertoar av bedömningar och handlingsalternativ. Vidare har 

den globala konkurrensen ökat vilket har medfört ökade krav på snabbhet i problemlösning 

och utveckling. Det är ofta på operativ nivå som problem fångas upp och där finns ofta också 

idéer och kompetens om hur de ska hanteras. I stela organisationer där problemen måste 

vandra uppåt genom flera hierarkiska nivåer för att lösas, tar det alldeles för lång tid. Om 

problemen ska kunna lösas på ett snabbare och effektivare sätt måste man organisera arbetet 

med större självständighet och utökade befogenheter för den operativa personalen. (Sandberg 

& Targama, 1998 s.11ff)   

Jacobsen och Thorsvik (2008 s.512) menar att ledarskapet har stött på nya utmaningar och att 

olika former av grupparbete och självstyrning har kommit att ersätta en överordnad 

administrativ ledning. Ledare tvingas dela med sig till underordnade av sin makt och sitt 

inflytande. Drivkrafterna i utvecklingen är ett växande behov av marknads- och 

kundorientering där man flexibelt kan anpassa sig till en alltmer dynamisk omvärld samt ett 

växande behov av kunskapsmedarbetare som på ett kreativt sätt kan använda sina kunskaper 

så att organisationen bemästrar innovation och omställning.  

3.1.3 Karakteristiska drag för det moderna ledarskapet 

Ledarskapet har utvecklats från att begränsa ansvar och inflytande till att bryta upp stela 

strukturer, det vill säga hierarkiska organisationer. Vidare har detaljstyrning för ökad kontroll 

och styrförmåga minskat för att ge utrymme för delaktighet och lokal handlingsfrihet. Det nya 
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ledarskapet innebär att organisera, motivera och utveckla utifrån synen i affärstänkandet. 

(Beckérus & Edström, 1988 s.28) 

Frihet för den enskilde är en viktig faktor i dagens moderna organisationer, för ledaren har det 

kommit att innebära ett ökat behov av att kunna påverka människors förståelse av arbetet och 

omvärlden. Idag styrs och hålls organisationer samman av gemensamma mål, värderingar och 

visioner. (Sandberg & Targama, 1998 s.11) Pardey (2008) menar att dagens ledare står inför 

en utmaning, de måste kunna leverera och prestera i en värld som ständigt förändras. 

Grundläggande faktorer för det moderna ledarskapet blir således att involvera medarbetarna 

och använda kunskapen hos dem, uppmuntra dem att prestera och spela en aktiv roll i 

organisationens utveckling. Bruzelius och Skärvad (2004 s.375) framhäver att ett stödjande 

ledarskap i form av coaching och konsultation har blivit allt vanligare i det ”nya” ledarskapet, 

det moderna.   

3.1.3.1 Styrning genom idéer och visioner  

Beckérus och Edström (1988 s.85ff) talar för ett idéstyrt ledarskap, de menar att man ska leda 

med idéer i stället för med instruktioner och order. Ledarskapet får på så vis en mer ideologisk 

och pedagogisk framtoning. Enligt Arvonen (1989 s.35) är ledarskapets främsta uppgift att 

analysera omvärlden för att kunna formulera visioner och mål för den egna organisationen, 

det handlar om att kunna skapa förutsättningar för att medarbetarna tillsammans ska uppnå de 

mål som man satt upp och är överens om. Visioner är något som man gärna vill förverkliga, 

ett idealtillstånd eller en dröm, författaren beskriver det som en mental bild av framtiden, 

visioner ska styra våra tankar mot ett bestämt mål och därmed fungera som en styrmekanism. 

(Arvonen 1989, s.134f)  

Morden (1997) definierar vision som en uppfattning och ett fenomen, han framhäver att 

företagsledare ofta använder begreppet som en bro mellan nutid och framtid. Författaren 

menar att en ledare måste kunna uttrycka en vision genom en öppen relation och 

kommunikation med de anställda, annars nås inte framgång. Cangemi et al (2008) menar att 

en ledare måste vara en visionär. Genom att utveckla gemensamma visioner får man en 

riktning för organisationens framtid, visionen utgör således ett ramverk för mål och 

arbetsuppgifter.  

3.1.3.2 Lokal handlingsfrihet 

Allt mer kompetenta arbetstagare gör ett traditionellt och auktoritärt ledarskap allt mindre 

relevant. Somliga hävdar att den viktigaste ledningsuppgiften i dagens samhälle är att sätta 

medarbetarna i stånd att styra sig själva, detta kallas en teori om självstyrning. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008 s.485) Beckérus och Edström (1988 s.87) menar att det krävs en lokal 

handlingsfrihet och flexibilitet för att man ska kunna möta de förändrade förutsättningarna på 

marknaden, något som inte är möjligt att uppnå genom order och instruktioner. För att 

handlingsfriheten inte ska leda till kaos och oreda krävs det att det finns en gemensam 

ledstjärna i form av mål och strategier, en vision.  
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Sandberg och Targama (1998 s.14) anser att det moderna ledarskapets styrka är att man låter 

den operativa personalen lösa problem när de dyker upp, ledningens roll blir därmed att stödja 

de anställda i att göra egna bedömningar genom självständigt arbete. Detta bidrar till en 

snabbare och mer effektiv problemlösning.  

Bruzelius och Skärvad (2004 s.216f) framhäver att det är en överdrift att säga att hierarkiska 

organisationer har försvunnit eller kommer att försvinna helt; de menar dock att trenden i 

dagens samhälle visar på att allt fler organisationer faktiskt decentraliseras. När komplexa 

arbetsuppgifter ska utföras krävs kompetenta medarbetare och då är hierarkin i många fall helt 

onödig. Kompetenta medarbetare kan, och vill ofta vara självstyrande. Delaktighet och 

delegering blir således viktiga faktorer. 

Ellström et al (2009 s.58) framhäver även dem, att trenden i de nya organisationsformerna är 

att beslut bör tas där kunskapen finns, därmed måste ansvar och befogenheter flyttas nedåt 

och utåt i organisationen. Detta innebär i sin tur en betoning på medarbetarnas delaktighet i 

det dagliga arbetet. Beckérus och Edström (1988 s.133) menar, som tidigare nämnts, att det 

nya ledarskapets inriktning är att leda med idéer. Ett av de viktigaste målen är därför att sträva 

efter att åstadkomma delaktighet i hela organisationen när det gäller verksamhetens affärsidé.  

Ordet delegering kommer från latin och innebär ”hänskjuta” och ”skicka bort”, det innebär att 

besluten flyttas från en högre nivå till en lägre i organisationen. Den lägre nivån fattar beslut 

med samma befogenheter som den högre men totalansvaret för resultatet ligger kvar på den 

högre nivån. Det innebär således att ledaren ger ifrån sig delar av makten. En viktig effekt av 

delegering är att medarbetarna kompetensutvecklas, om de får fatta beslut och ta ansvar för 

uppgiftens genomförande arbetar de intensivare och mer kreativt än om de skulle detaljstyras. 

Delegering ger vidare ökad motivation och självförtroende i arbetet. (Mossboda et al, 1998 

s.40ff)  

3.1.3.3 Öppen kommunikation och stödjande ledarskap 

Kommunikation är en grundförutsättning för ledarskapet och dess effektivitet, det fungerar 

inte som ledare att gömma sig bakom ett system. (Hamrefors, 2009 s.47) Ledaren måste ha 

förståelse för sina medarbetare och försöka lyfta fram det bästa hos varje individ. (Bruzelius 

& Skärvad, 2004 s.375) Cangemi et al (2008) menar att man som modern ledare måste främja 

en öppen kommunikation både inom och utanför organisationens gränser, det är dennes roll 

att uppmuntra oliktänkande, det vill säga motsatta åsikter och idéer. Medarbetarna måste 

känna att de kan dela med sig av sina perspektiv vilket innebär att ledaren verkligen måste ta 

åt sig av vad de anställda säger och inte bara ”lyssna”. En betydande del av arbetet är att 

försöka skapa konsensus för beslut och uppmuntra de anställda till gemensamt arbete. Genom 

öppen kommunikation får man som ledare värdefull kunskap om frågor rörande hela 

organisationen.   

En ledares centrala uppgift är att vägleda och stimulera människor i de processer som ständigt 

pågår i organisationen; det som räknas är inte vad man som ledare själv kan göra utan snarare 

hur man kan få andra människor att tillsammans utföra en uppgift på bästa sätt. Människan 

förmår inte att ensam utveckla sina talanger, ledarskapet får således en coachande och 
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konsultativ karaktär. I det nya mönstret med stor lokal handlingsfrihet är inte det stora 

problemet att styra exakt hur något ska göras, det är snarare att få något att hända. Det gäller 

att få människor att ta tag i problem, söka olika tänkbara lösningar och ta initiativ. Det är 

återigen en fråga om att vägleda, förklara, stödja och stimulera. Genom stödjande ledarskap 

hjälper man individen att utvecklas, få mer självförtroende och självkänsla. (Berg, 2004 

s.11ff; Sandberg & Targama, 1998 s.143f) 

3.1.4 Svenskt ledarskap – en generalisering  

Mårtenson (1998 s.338) menar att typiskt för svenska ledare är ”mjukheten” i deras sätt att 

umgås med andra medarbetare, ofta undviker de generande eller svåra beslut, de kan också 

undvika att med kraft verkställa de beslut som de har fattat. En generalisering är att svenska 

ledare ofta kan vara konflikträdda. Författaren menar vidare att den svenske ledaren 

kamouflerar sin formella position genom en informell framtoning och stil. Ledaren undviker 

de raka, direkta och formella ledarbeteendet och försöker istället förankra besluten nedåt i 

organisationen genom någon form av ”manipulation”.  

Svenska ledare och chefer är i många hänseenden mer dämpade, tillbakadragna och försiktiga 

än utländska ledare och chefer. I förhållande till exempelvis finländskt ledarskap uppfattas 

svensken som mer diskussionsinriktad, man genomgår ändlösa diskussioner innan konkreta 

problem kan åtgärdas, man kommer således fram till sina slutsatser genom omvägar och 

resonemang. (Mårtenson, 1998 s.339ff) Lewis (1997 s.258) menar att det är önskvärt att de 

anställda deltar i beslutsprocessen men även han poängterar att dagens affärsmiljö kräver 

snabba och entydiga beslut och därför är inte långa beslutsprocesser att föredra.  

Svenskt beslutsfattande handlar om att nå konsensus, att kunna förankra besluten så att alla 

förstår dem och sedan följer dem. Den svenske ledarens sätt att fatta beslut liknar inte det 

traditionella sättet där en mäktig chef fattar beslutet ensam utan att undersöka vad övriga 

medarbetare anser, därmed uppfattas svensktbeslutsfattande många gånger som diffust och 

oklart för människor i andra länder. (Mårtenson 1998 s.341) Även Edström och Jönsson (1998 

s.166) nämner den svenska otydligheten, författarna menar att svenska ledare ofta fäster 

alltför stor vikt vid att uppnå samförstånd vilket gör att man ofta tenderar att undvika 

konflikter och bli oprecis i sitt ledarskap. Det bör poängteras att det i Sverige till och med 

finns en lag, Lag 1976:580 om medbestämmande i arbetslivet, som stadgar att alla viktiga 

beslut måste diskuteras, i vissa fall förhandlas, med de anställda innan de kan genomföras. 

(Lewis 1997 s.247) 

I jämförelse med andra länder uppfattas den svenska ledarstilen som mindre hierarkisk. Enligt 

Phillips-Martinsson (1992 s.102) har detta kommit att innebära att den svenska ledaren som 

arbetar utomlands, i mer centraliserade organisationer, blir tvungen att kraftfullt ta ansvar, ge 

order, fatta egna beslut och använda sitt inflytande.  Författaren poängterar att det många 

gånger är lättare att acceptera makten än att ge upp den.  
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3.2 Kultur 

Kultur är ett komplext begrepp som inte har någon enkel eller direkt definition, författare som 

arbetar med detta fenomen har alla givit en egen tolkning av begreppet. De flesta forskare är 

överens om att kultur har tre karakteristiska drag som är gemensamma; att den är inlärd, att 

den är påverkad av olika händelser i livet samt att den delas med andra. (Hollensen, 2007 

s.216f) Vidare menar Hollensen (2007 s.217) att kultur omfattar olika skeden av en individs 

liv och att människor lever tillsammans i ett kulturellt samhälle som influeras av religion, 

utbildning, familj och sociala grupper.  

Bjerke (1998 s.16) menar att kultur är ett inlärt fenomen skapat av människan, alla människor 

har således en kultur. Det är ett integrerat mönster av mänskliga kunskaper, uppfattningar och 

beteenden. Kultur består av språk, idéer, föreställningar, vanesätt, tabuer, regler, verktyg och 

flera andra komponenter. Herlitz (2007 s.9) definierar kultur som en typ av gemensam 

livsform. Författaren menar att människor med en gemensam kultur har ganska likartade 

reflektioner över omvärlden och beter sig därför på likartat sätt. Människorna har således en 

gemensam världsbild och uppfattning om hur saker bör vara och hur de faktiskt är.  

Vidare menar Herlitz (2007 s.9f) att samtliga individer inom en kultur inte tvunget behöver 

tycka, tänka och göra på exakt samma sätt i alla situationer, men för att kunna tala om en 

gemensam kultur måste tillräckligt mycket sammanfalla. I den vardagliga kulturen ingår 

uppfattningar om hur man ska bete sig i olika situationer, hur man ska hälsa, hur man ska vara 

klädd, hur man ser på tidspassning, hur man begär ordet på ett sammanträde, hur man tar 

kontakt med andra människor och så vidare i oändlighet. Människan betraktar ofta sin kultur 

som någon form av rättssnöre för vad som är mänskligt. 

3.2.1 Mental programmering 

Hofstede (2005) definierar begreppet kultur som en kollektiv programmering, vilket betyder 

att medlemmar i en viss grupp skiljer sig från medlemmar i andra grupper. Varje människa 

har med andra ord olika mentala program av tankar, känslor och handlingsmönster. Utifrån en 

modell över vad som styr människan och dess beteende urskiljs tre nivåer i en människas 

mentala programmering. (Hofstede, 2005 s.18)  

Den första nivån, människonaturen, är det som är gemensamt för alla människor. Den är 

medfödd och bestämmer de fysiska och psykologiska funktionerna. Människans förmåga att 

känna rädsla, kärlek, glädje och sorg, samt behovet av socialt umgänge och förmågan att 

observera omgivningen, tillhör denna nivå. Vad människan sedan gör med dessa känslor, 

bestäms av kulturen.  
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Den andra nivån som är kultur, är det mentala programmet som lärs in under en livstid och 

som påverkas av den sociala miljö människan växer upp i och hämtar livserfarenheter ifrån. 

Den mentala programmeringen börjar således inom familjen och fortlöper under vår livstid, 

kultur är med andra ord något man lär sig och därmed inte medfött. En individs personlighet, 

som är den tredje nivån, karakteriserar det som är unikt för en individ. Personligheten baserar 

på egenskaper som är delvis ärvda via gener samt delvis inlärda. (Hofstede, 2005 s.17f)  

3.2.2 Kulturens förhistoria 

Det sociala spelet anses vara flera miljoner år gammalt trots att homo sapiens bara har 

existerat i cirka 100 000 år. Enligt Hofstede (2005 s.27) har människan utvecklats från 

apsläktet. Forskare som studerat djurbeteenden har på ett övertygande sätt kunnat visa att apor 

besitter egenskaper som krävs för att en kultur kan existera, apan kan uppfatta vad som är ett 

”bra” respektive ”dåligt” beteende, vilket idag kallas för värderingar. Varje apsläkte har egna 

versioner av viktiga social ritualer som exempelvis omvårdnad, dessa ritualer och förmågor 

förs vidare genom social inlärning, det vill säga ”efterapning”.  

De tidigaste människorna på jorden levde i likhet med aporna, de hade dock ett mer 

välutvecklat intellekt och kunde skapa ett mer avancerat informationssamhälle med ett 

symboliskt språk. Efter den sista istiden, ungefär 10 000 år f.Kr, hade jordens befolkning 

spridit sig till alla kontinenter. Det har återfunnits arkeologiska fynd från denna tid, 

exempelvis begravningsplatser som visar på varierande stilar och arrangemang och pekar 

således på att det redan då fanns en mängd olika kulturer. Genom framväxten av jordbruket 

uppstod en social revolution, större grupper av människor kunde leva tillsammans. Vid denna 

tidpunkt fanns huvudsakliga attribut som idag kännetecknar ett mänskligt samhälle. 

(Hofstede, 2005 s.28f) 

Förhistorien börjar från och med år 3000 f. Kr. att övergå till den historia som har blivit 

nedskriven. Multinationella företag existerade redan år 2000 f.Kr, där flera 

befolkningsgrupper hade sina egna versioner av globaliserad handel. Våra förfäders kulturella 

Figur 4. Mental programmering 
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mångfald har gått i arv till dagens generationer, den slutsats som kan dras är att det sociala 

spelet som gör oss till kulturella varelser är mycket gammalt. (Hofstede, 2005 s.29) 

3.2.3 Hofstedes kulturstudie 

Mellan åren 1967 och 1973 gjorde Hofstede den hittills största och mest kända 

undersökningen om nationella kulturer. En enkätundersökning gjordes i 72 länder med 

116 000 svarande på 20 olika språk, sedan analyserades 50 av dessa länder. (Hollensen, 2007 

s.228) Enligt Hofstede (2005) varierar människors sätt att uppfatta och tolka världen, 

undersökningens syfte var således att försöka hitta en förklaring till varför ett koncept för 

motivation inte fungerar på samma sätt i alla länder. Undersökningen resulterade i fyra 

kulturdimensioner: maktdistans, individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra 

feminism samt osäkerhetsundvikande. (Hofstede, 2005 s.37) 

3.2.3.1 Maktdistans 

Maktdistans definieras som ”den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna 

av organisationer och institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att makten är 

ojämnt fördelad”. Denna dimension syftar med andra ord till att förklara hur människor i 

olika kulturer ser på och behandlar det faktum att människor behandlas olika. I ett land med 

hög maktdistans är organisationer hierarkiska och medarbetarna har svårt att påverka beslut, 

medan man i ett land med liten maktdistans uppfattar över- och underordnade som jämlika 

och innehar system med mer ”platta” organisationer. (Hofstede, 2005 s.59ff) Jämfört med 

USA, ligger Sverige långt ner på skalan, vilket visar på förkärlek för jämlikhet. (Phillips-

Martinsson, 1992 s.104) Även om USA inte kan sägas ha en absolut hög maktdistans så är det 

dokumenterat att de ligger högre upp på indexskalan än Sverige, detta innebär således att de 

underordnade är mer eller mindre beroende av sina chefer. (Hofstede, 2005 s.56ff) 

3.2.3.2 Jag, vi och de 

Individualism kontra kollektivism innebär att man endera beter sig i enlighet med sitt eget 

intresse eller att man jobbar för gruppen. Kollektivism kännetecknar samhällen där människor 

från födseln och framåt integreras i starka, väl sammanhållna grupper och som är mot 

förbehållslös lojalitet. I samhällen som dessa är det viktigt att bibehålla gruppharmonin och 

förtroendet för att långsiktigt få framgångsrika arbetsrelationer. Individualism är dess motsats 

och präglas av samhällen med svaga band mellan individer där alla människor förväntas ta 

hand om sig själva och den närmaste familjen. En hög individualism utmärker egoism och 

oberoende av andra, på arbetsplatsen förväntas den anställde agera i eget intresse. (Hofstede, 

2005 s.89ff) I Sverige är människor i samhället huvudsakligen individualistiska. (Phillip-

Martinsson, 1992 s.104) 

3.2.3.3 Han och hon 

Trots att kön är något man föds med socialiseras och påverkas det starkt av samhället. 

Kulturdimensionen maskulinitet kontra feminism beskriver hur jämställd kvinno- respektive 

mansrollen är, den undersöker typiska maskulina och feminina beteenden. Maskulinitet 
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präglar samhällen där könsrollerna är tydligt skilda där män förväntas vara tuffa och inriktade 

på materiell framgång, medan kvinnor antas vara mer mjuka och inriktade på livskvalitet. 

Femininitet kännetecknar samhällen där de sociala könsrollerna är mer överlappande och där 

både män och kvinnor antas vara ömma och engagerade i livets kvalitet (Hofstede, 2005 

s.130ff). Av de 50 undersökta länderna visade det sig att Sverige var det mest feminina landet 

av de alla. (Phillips-Martinsson, 1992 s.104) 

3.2.3.4 Annorlunda är farligt 

Den sista av Hofstedes kulturdimensioner är osäkerhetsundvikande, som handlar om hur 

hotade människor i en viss kultur känner sig inför osäkra och okända situationer. I länder med 

hög osäkerhetsundvikande tycker man om regler och specifika direktiv, det finns ofta många 

formella lagar. Dessa kulturer har dessutom strukturerade organisationsaktiviteter och 

människor uppfattas ofta som upptagna, aggressiva och känsloladdade. I länder med låg 

osäkerhetsundvikande, ogillas däremot regler. Människor ses som lugna, behärskade och lata, 

och på arbetsplatsen förväntas de anställda jobba mer självständigt (Hofstede, 2005 s.183ff). 

Sverige, tillsammans med Danmark, Irland och Storbritannien, ligger lågt på skalan. Det vill 

säga att man i Sverige ogillar regler och formella förfaringssätt. (Phillips-Martinsson, 1992 

s.104) 

3.2.3.5 Styrkor och svagheter med Hofstedes studie  

Hofstedes kulturstudie har under årens lopp fått en del kritik. Janson (1992 s.61) kritiserar 

bland annat Hofstede för val av tidpunkt för när undersökningen genomgicks. Han har, som 

tidigare nämnts, jämfört data från två skilda årtionden men med endast fyra års mellanrum 

något som författarna menar är ett alldeles för litet tidsintervall. De hävdar att detta medför att 

Hofstedes antaganden om kulturers stabilitet är grundat på hans resonemang och således inte 

på empirisk data. Vidare anser de dock att Hofstedes definition av kultur är att se som 

”modern” och att den för den skull är en del av den teknologiska eran. 

Hollensen (2007 s.230f) framhåller att Hofstedes studie, precis som andra kulturella studier, 

visar på hur nationers gränser även avgränsar kulturen. Men då de svarande i undersökningen 

arbetade inom en och samma industri och på samma företag, menar han att detta är 

missledande eftersom inte alla sociala klasser representerades. Vidare kritiserar Hollensen 

studiens definition av dimensionerna, han menar att de tenderar att variera från kultur till 

kultur och att det är en nackdel att dra de alla över samma kam. Exempelvis så har 

kollektivism olika betydelse i olika länder.  

Hollensen (2007 s.229f) understryker emellertid även det positiva med studien, hittills har 

ingen forskare upprepat en liknande studie på ett så stort antal svarande med så många olika 

nationaliteter och de ställda frågorna är än idag av hög relevans för internationella ledare.  

3.2.4 Svensk kultur – en generalisering 

Svenskarnas tidsbegrepp har kommit att genomsyra affärs- och sällskapslivet. I många länder 

har det visat sig att man ser svenskarnas uppfattning av tid som löjlig och småaktig. Man 



~ 27 ~ 
 

fäster helt enkelt alltför stor vikt, nästan en besatthet, av att komma i tid.  (Phillips-

Martinsson, 1992 s.67) Lewis (2007 s.43) menar att alla ”goda svenskar” tillhör en kultur som 

använder linjäraktiv tid, vilket innebär att man gör en sak i taget och i den ordning man har 

antecknat dem i sin kalender; Kl: 8.00 stiga upp, 9.00 frukost, 9.15 byta om, 9.30 köra till 

jobbet osv. 

Phillips-Martinsson (1992 s.53) menar att svenska affärsmän anser att det är effektivt att hålla 

möten och under dessa följa en, redan i förväg, utarbetad dagordning. Författaren menar att 

detta avviker från många andra länders seder, där man anser att detta förfaringssätt är ett 

ineffektivt sätt att arbeta på. Vidare menar Phillips-Martinsson (1992 s.55) att en av 

svenskarnas svagare sidor är att konversera, författaren framhäver att många av svenskarna 

föredrar att tiga om de anser att de inte har något väsentligt att säga. Författaren menar att 

efter att svenskarna har tömt några glas så kan deras konversationsutveckling jämföras med en 

ketchupflaska; man skakar och skakar men inget händer, sedan helt plötsligt kommer allt ut på 

en gång.  

Lewis (2007 s.250ff) menar att svenskar i många hänseenden kan uppfattas vara oflexibla, 

författaren menar att man ställer sig lojalt bakom den ståndpunkt man kommit fram till via ett 

konsensusförfarande.  Vidare menar författaren att svenskar inte visar någon särskild respekt 

för rang vilket innebär att de behandlar viktiga personer som jämlikar.   

3.2.5 Olika världar – kulturella skillnader 

När man gör jämförelser mellan olika kulturer inleder man ofta med att framhäva skillnader i 

det sociala beteendet.  Japaner tycker inte om att skaka hand utan bugar istället när de träffar 

varandra, greker stirrar en rakt in i ögonen och nickar när de menar ”nej”. Fransmän torkar 

tallriken rent med en brödbit och är förtjusta i att skaka hand med främlingar, ryssar slänger 

vodkaglaset över axeln och brasilianare kommer alltid försent till fester. (Lewis 1997, s.14)  

Att utforska kulturella skillnader kan medföra oanade fördelar, dels får man större förståelse 

för omvärlden och dels kan man utöka verksamheten på ett lönsamt sätt. Människor från olika 

kulturer delar många grundläggande begrepp men betraktar dem utifrån olika utgångspunkter 

och perspektiv, det finns tydliga mönster och traditioner inom varje kultur. Genom att studera 

de olika kulturella rötterna kan man förbereda sig på hur motparten kommer att agera. Om 

man har grundläggande kunskaper om andra kulturer, minskar man risken för kulturkrockar 

och ökar chansen till goda relationer med människor av andra nationaliteter. (Lewis, 1997 s.8) 

Herlitz (2007 s.22) menar att man säkerligen har någon form av kategoritänkande och 

generalisering innan mötet med andra kulturer, man har således färdiga bilder och etiketter av 

andra nationaliteter. Dessa kommer vara avgörande om ett möte blir utvecklande och bra, 

eller om det helt enkelt blir en krock. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att mötet faktiskt 

sker med en enskild person och att man därför bör tänka bort kategori och istället tänka 

individ, se människan.  

Hofstede (2005 s.20ff) menar att kulturella skillnader kan visa sig på olika sätt; symboler, 

hjältar, ritualer och värderingar är de mest förekommande kulturella uttrycken. Symboler är 
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ord, gester, bilder eller objekt som har en särskild innebörd för människor i viss kultur. Hjältar 

är personer som har egenskaper som värderas högt inom kultur och som därför blir till 

förebilder. Ritualer är aktiviteter som anses vara socialt viktiga inom en kultur och 

värderingar är allmänna tendenser att föredra vissa förhållanden framför andra.  

Hollensen (2007 s.221ff) framhäver att det finns flera kulturella element såsom språk, 

religion, värderingar och attityder. Språk och kultur har en stark samhörighet, kunskap om ett 

språk innebär en ökad förståelse för kulturen eftersom språket speglar kulturens dynamiska 

utveckling. Språk kan delas in i två olika huvudelement; verbal och icke-verbal. Dessa två 

begrepp kommer beskrivas mer utförligt under kommunikationsavsnittet 3.3.1.1.   

De stora religionerna; kristendom, islam, buddism och hinduism, delas gemensamt av 

världens olika kulturer, religion som företeelse är således en del av kulturen. I vissa länder har 

religionen en stark betydelse och därmed stort inflytande på bland annat politik, utbildning 

och olika affärssammanhang. Ledare som arbetar över nationsgränserna bör ha förståelse för 

hur religion kan påverka arbetssituationen, i vissa länder kan högtider och speciella årsdagar 

inte ignoreras. I länder som har antagit islam som religion, kan exempelvis produktionen vara 

mindre effektiv under fastans högtid Ramadan. (Hollensen, 2007 s.227) Herlitz (2007 s.106) 

menar att religion inte har samma betydelse i det svenska samhället i förhållande till andra 

kulturer, religionen ses ofta som någonting privat och påverkar inte vardagen i samma 

utsträckning.  

Värderingar och attityder är underliggande faktorer som påverkar individers åsikter om vad 

som är rätt eller lämpligt, viktigt och önskvärt. Dessa är oftast djupt förankrade i kulturen och 

därmed svåra att ändra på. Ledare som möter andra kulturer måste ta hänsyn till rådande 

attityder och värderingar på ett lämpligt sätt, för att undvika eventuella kulturkrockar. 

(Hollensen, 2007 s.226)  

Herlitz (2007 s.50f) menar att man kan skilja på olika värderingar, människan kan förhålla sig 

negativt, positivt och neutralt till delar av andra kulturer samtidigt som man utgår från sin 

egen kultur. Förhållningssättet beror till stor del på hur central eller perifer värderingen kring 

det iakttagna fenomenet är i ens egen kultur. Exempelvis kan en svensk uttala sin förtjusning 

och beundran inför vissa kulturers respekt för äldre, trots att dessa sedvänjor inte är detsamma 

som i det svenska samhället så värderar vi de inte negativt. Anledningen till detta är att de 

kulturella värderingar som berörs hos oss, inte intar en central plats i vår kultur, de är perifera 

och betyder inte lika mycket för helheten som andra djupare värderingar gör. När det gäller 

centrala värderingar, uppfattar individen andra kulturer negativt när de avviker från ens egen 

kultur, det kan gälla aspekter på våld, individuell frihet och personliga rättigheter.  

3.3 Kommunikation 

Herlitz (2007 s.116ff) menar att kommunikation sker genom ett utbyte av meddelande mellan 

parter, meddelandena fungerar som broar mellan annars isolerade individer.  För att 

kommunikationen ska kunna existera måste vissa grundförutsättningar vara uppfyllda, 

författaren menar att det måste finnas någon, en publik, som kan tillskriva meddelandet en 

betydelse. En kommunikation existerar således inte enbart därför att man sagt eller gjort 
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någonting. Kommunikation handlar om en process där man måste inkludera allt som sänds, 

medvetet eller omedvetet, avsiktligt eller oavsiktligt, med ord eller gester, man måste 

följaktligen beakta hela situationen och sammanhanget.  

Enligt Jandt (2009 s.105) uppstår kommunikation när man använder ord och symboler för att 

skapa mening för andra. Vidare framhävs att ordet kommunikation härstammar från det 

latinska namnet communicare, vilket betyder att dela eller skapa förståelse genom att utbyta 

funderingar, hopp och kunskaper gemensamt. (Jandt, 2009 s.37)  

3.3.1 Interkulturell kommunikation 

Samovar et al (2010 s.12ff) nämner att interkulturell kommunikation vanligen definieras som 

den kommunikation som sker öga mot öga mellan människor från olika nationella kulturer. 

Vilka vi är och hur vi skiljer oss åt, påverkas och beror till stor del av vem vi för tillfället 

umgås med och i vilket sammanhang kommunikationen sker. Författarna använder uttrycket 

interkulturell kommunikationskompetens som beskriver förmågan att kunna matcha sin egen 

erkända kulturella identitet med sina kommunikationspartners, detta kräver således ofta någon 

form av inbördes anpassning mellan kommunikatörerna. Problem uppstår dock om man själv 

har samma kulturella identitet som den man kommunicerar med, men som inte delar samma 

värderingar och normer. Genom att undvika stereotypa föreställningar om hur individer från 

en bestämd kultur bör vara samt genom att vara medveten om att den kulturella identiteten 

ständig förändras, kan dessa problem motverkas. Att vara lyhörd och öppen för motpartens 

egna normer och värderingar och informera sig om dessa, är ett effektivt sätt att införskaffa 

denna kompetens på.  

Lewis (1997 s.17ff) nämner affärsvärldens ökade globalisering och hur den medfört att 

företagsledare från olika länder allt oftare möts. Detta innebär att en växande medvetenhet om 

andra kulturer är nödvändig, att man således måste öka sina ansträngningar för att främja 

kommunikation och dialog över gränserna. Kännedom om andra kulturers seder och 

värderingar samt språk och samhällssystem blir då en viktig del av processen. Beamer och 

Varner (2008 s.32) menar även de, att man i det interkulturella mötet bör ta hänsyn till de 

olika kulturella särdrag som finns för att lättare kunna förstå vad som händer när man 

kommunicerar och interagerar med varandra. 

Vuckovic (2008) menar, precis som ovan nämnda författare, att det krävs kunskap om andra 

människors kulturer för att uppnå kompetens i interkulturell kommunikation. Författaren 

poängterar dock att det också krävs kunskap om uppfattningar, identiteter och 

kommunikationsstilar i den egna nationella kulturen. Kunskap om den egna kulturen bidrar 

således till en bättre förståelse för mötande kulturer och man når därmed också en mer 

framgångsrik interkulturell kommunikation. I mötet med andra kulturer kommer man 

följaktligen påverkas och influeras av sin egen kultur, egna uppfattningar samt sociala roll och 

personlighet.   
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3.3.1.1 Kommunikativa redskap 

Kulturella skillnader uppmärksammas oftast i hur olika samhällen kommunicerar, språk är i 

många hänseenden den största skillnaden. (Hollensen, 2007 s.221) Genom att förstå de 

grundläggande funktionerna i ett språk, kan man bli mer medveten om de orsaker som bidrar 

till verbal friktion mellan kulturer. (Ting-Toomey, 1999 s.85) Enligt Herlitz (2007 s.142) kan 

man dela in de kommunikativa redskapen i två huvudgrupper, verbal kommunikation 

respektive icke-verbal kommunikation.    

Verbal kommunikation innefattar både ordval och intonation. Om ordet menar en sak och 

intonationen en annan, kommer alltid intonationen att vara det avgörande för hur budskapet 

uppfattas. Om en person säger ”det gjorde ingenting att du spillde på min slips” kommer sättet 

han säger det på, glatt eller irriterat, att avslöja vad han egentligen menar. När vi 

kommunicerar med andra kulturer på ett annat språk är det nästintill omöjligt att helt göra oss 

kvitt intonationen i vårt eget språk. Detta kan leda till att vi ibland förmedlar ett budskap som 

vi inte avsett att förmedla, intonationen kan innebära en annan signal i en annan kultur. 

(Herlitz, 2007 s.142ff)  

Herlitz (2007 s.159ff) menar att det talade ordet har förhållandevis liten betydelse för den 

totala kommunikationen mellan människor; han framhäver dock att redan vid användandet av 

ett annat språk än vårt eget så kan det uppstå problem. Det är få människor som behärskar 

främmande språk i så hög grad att de kan uttrycka exakt det de önskar. Ofta missar man lite i 

nyanser och exakthet, kommunikationen blir således inte lika distinkt. Problem att förstå 

varandra över nationsgränser kan även öka när man använder uttryck från det egna språket i 

en konversation, exempelvis det svenska uttrycket ”ta det med en klackspark” får inte samma 

innebörd om det översätts till engelska ”take it with a heel kick”.    

Då ord kan ha olika innebörd i olika samhällen, kan kommunikativa hinder uppstå. Vi har av 

tradition kommit att behandla begrepp på varierande sätt, exempelvis har ordet demokrati 

olika mening i olika länder. De flesta länder i världen rubricerar sig själva som en demokrati 

men utifrån ett svenskt samhällsperspektiv skiljer sig ”demokratin” i länder som USA, Kina, 

Sverige och Iran. (Herlitz, 2007 s.162) Även Phillips-Martinsson (1992 s.45f ), ger exempel 

på att ord kan uppfattas olika, han berättar en anekdot om när en svensk kollega skulle mötas 

på en flygplats i Sydkorea. Svensken beskrev sig själv som kort, mörk och medelålders. 

Frågan är dock, vad är kort för en korean? Hur mörkt är mörkt och vad är medelåldern i 

Korea? Allting är relativt, hur man upplever en annan person bestäms av ens egna 

förväntningar och normer. 

Den verbala kommunikationen innefattar även aspekter som i vilken ordning saker tas upp, 

hur man begär ordet samt pausering. I Sverige är man van att tala till punkt innan nästa tar 

vid, ofta uppstår även en kort paus mellan de två talarna. Pausen fungerar många gånger som 

en möjlighet för den första talaren att tillägga något samt för de övriga deltagarna att ställa om 

mentalt innan den andres synpunkter. I förhållande till andra kulturer där det inte anses oartigt 

att avbryta och ta initiativ, kan svensken många gånger ha svårt att få ordet trots att han sitter 

på värdefull information att tillföra konversationen. (Herlitz, 2007 s.165) 
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Intressant i sammanhanget är det svenska ordet kallprat som inte har någon motsvarighet i 

många andra språk. Att ordet ens existerar i Sverige är för att svensken ser varje form av 

samtal med olika ögon, man har en kvalitetsstämpel. I länder där ordet inte förekommer ser 

man förmodligen alla samtal av samma kvalitet, vikt och värde. (Herlitz, 2007 s.166) 

Icke verbal kommunikation är sådant som förmedlas utan ord. För att förtydliga meddelandet 

samt för att ge respons på det man mottagit kan man använda rörelser och gester. Människor 

reagerar oftast först på individers icke-verbala signaler, om man exempelvis frågar en person 

hur mycket klockan är samtidigt som man tittar ut genom fönstret, kommer troligtvis 

personen ifråga titta åt samma håll innan han svarar på vad klockan är. De icke-verbala 

signalerna blir således i många hänseenden viktigare än de verbala. (Herlitz, 2007 s.143f) 

Det finns oändligt många typer av icke-verbala uttryck som man använder när man 

kommunicerar, allt från avstånd och beröring till kroppsspråk och kläder. Många av dessa 

sker utan att man reflekterar över det. Svensken ser gärna att man etablerar ett avstånd på 60-

80 cm vid ett normalt samtal, ett kortare avstånd skapar osäkerhet och man känner sig 

instängd, är avståndet större känns samtalet opersonligt. När man råkar ut för personer som 

”tränger sig på” kan man känna hotfullhet, för att avleda denna spänning ryggar man oftast 

bakåt och undviker ögonkontakt. Kommunikationsparten, som gärna vill stå nära, flyttar dock 

allt närmare. Eftersom båda parter har olika uppfattning om hur avståndet ska vara, sker en 

förflyttning som har kommit att kallas ”the silent tango”. (Herlitz, 2007 s.143ff)  

Graden av beröring kan variera mellan kulturer, det är ovant för svensken att vidröra andra. 

Vissa kan uppleva ett starkt obehag när man talar med någon som envisas med att ta på en, 

speciellt där beröring sker mellan två män. Kindpussar som är vanligt i länder som Frankrike 

och Spanien har dock under de senaste åren blivit vanligare i Sverige. Individer använder sina 

händer när de talar och kommunicerar, med en enkel gest kan man visa att man exempelvis 

inte vet svaret på en fråga, eller uttrycka ilska och glädje. Om gest och ett ord inte passar ihop 

skapas förvirring hos mottagaren. (Herlitz, 2007 s.147ff) I vissa sammanhang kan gester stå 

för olika betydelser, exempelvis; ”Tummen-mellan-fingrarna-gesten”. I 

vissa kulturer kan denna gest tolkas som en sexuell kommentar av något 

slag, medan andra kulturer känner igen den från ”leken med den borttagna 

näsan”. Det är uppenbart att gester kan tolkas på olika sätt i olika 

samhällen. (Herlitz, 2007 s.173) 

För de olika aspekterna för icke-verbala uttryck finns det inte något som kan kallas allmänt 

mänskligt beteende, det ”mänskliga” varierar från land till land och från kultur till kultur. 

(Herlitz, 2007 s.167) Herlitz (2007 s.145) menar att det är givet att icke-verbala signaler 

betyder mer för kommunikationen än intonationen, som i sin tur betyder mer än ordvalet. En 

viktig förutsättning för att kommunikationen ska fungera effektivt är dock de tre 

komponenterna tillsammans. 

3.3.1.2 Kommunikativa hinder 

Herlitz (2007 s.141) menar att brist på respekt kan vara en av de största orsakerna till störning 

i kommunikationens kvalitet. En attityd av ointresse, otålighet och överlägsenhet innebär 

Figur 5.  
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förmodligen att man redan från början bestämt sig för att inte lyssna, vilket medför att 

kommunikationen blir lidande. Författaren menar att det finns olika grader av bristande 

respekt och att kommunikationens kvalitet kan variera beroende på grad.  

Vidare menar Herlitz (2007 s.140) att en annan störning kan vara hur man förväntar sig något, 

i kommunikationen mellan personer från olika nationaliteter är det tämligen vanligt att man 

gissar sig till vad den andre menar istället för att fråga. Anledningen är i många fall att man 

känner sig dum om man frågar, det kan ge ett intryck av att man fattar trögt. Resultatet av 

detta är att meddelandet kan uppfattas på ett felaktigt sätt, man kanske läser in avsikter som 

inte finns där.  

Stier (2004 s.122f) framhäver att hinder i kommunikationen kan orsakas av fördomar. 

Författaren menar att förutfattade meningar handlar om att döma någon utan grund i faktiska 

erfarenheter, fördomar kan beskrivas som ett starkt ogillande som beror på felaktig 

generalisering. Mårtensson (1998 s.198) poängterar dock att stereotypa uppfattningar kan vara 

ett effektivt sätt att hantera mycket information på, vid ett första möte med en annan kultur 

kan det reducera osäkerheten.  Författaren menar emellertid att det är viktigt att inse att varje 

individ i respektive kultur besitter skillnader, för effektiv kommunikation är det därför viktigt 

att inte begränsas av sina fördomar. 

3.4 Situationsanpassat ledarskap 

Rubenowitz (2004 s.131) menar att ett situationsanpassat ledarskap kräver att ledaren innehar 

vissa flexibla personlighetsdrag samt en relativt bred repertoar avseende praktisk 

ledarskapsbeteende för att kunna utöva ett bra ledarskap. Bruzelius och Skärvad (2004 s.376) 

menar att situationens krav bestämmer vilket slags ledarskap som behövs, det vill säga att 

olika situationer kräver olika ledarstilar för att resultatet ska bli effektivt. Även Chen och 

Silverthorne (2005) menar att man inte ska förlita sig på endast en ledarskapsstil utan vara 

villig att ta åt sig nya beroende på situation. 

Ahltorp (2002 s.205ff) framhåller att man som ledare behöver vara flexibel i sina krav och i 

sin framförhållning när det gäller arbetsorganisation, målstyrning och planering. Författaren 

menar att hantering av mångfald är en stor utmaning, förmåga att leda olikheter kräver således 

kunskap om att kunna motivera, stimulera och utveckla människor av vitt skilda slag. 

Författaren menar vidare, att olika situationer kräver olika ledningsstilar, det vill säga ett 

situationsanpassat- och rollmedvetet ledarskap. Dessa ledarskapstilar betraktar helheten, såväl 

i enskilda medarbetares liv, som i planeringen av verksamhetens strategiska plats på 

världskartan.  

Bruzelius och Skärvad (2004 s.376) menar att det situationsanpassade ledarskapet kan 

uttryckas på flera sätt, de nämner att man kan välja mellan ett fullständigt chefsorienterat och 

auktoritärt ledarskap till ett fullständigt medarbetarorienterat ledarskap. Författarna framhäver 

att det är egenskaperna hos chefen, medarbetaren och situationen, som är avgörande för vilken 

ledarstil man väljer.  

Om ledarens personlighet är kontrollerande ligger det chefsorienterande ledarskapet nära till 

hands. Om medarbetarna bedöms ha god kompetens och inställning underlättas utvecklingen 
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av ett medarbetarorienterat ledarskap. Ibland kan det dock vara nödvändigt med ett 

chefsorienterat ledarskap, exempelvis om organisationen befinner sig i någon typ av kris. 

(Bruzelius & Skärvad, 2004 s.376)  

Hersey och Blanchard (1988) (i: Wolvén, 2000 s.256), presenterade under 1980-talet en teori 

om att ledarskapet bör anpassas efter den situation eller omständighet man möter. Det som 

avgör valet av ledarstil, är ledarens bedömning av medarbetarnas förmåga att på egen hand 

klara av och ta ansvar för arbetsuppgifterna de tilldelas. (Bruzelius & Skärvad, 2004 s.377)  

Chen och Silverthorne (2005) nämner fyra utvecklingsnivåer som grundar sig på 

medarbetarnas kompetens och engagemang, som i sin tur bestämmer vilken ledarstil som ska 

anpassas till situationen.  

 

Om medarbetaren är ny i en organisation eller grupp, måste ledaren ge instruktioner och styra 

arbetet relativt handfast. Individorienteringen är därmed låg och ledarens uppgift är att 

instruera. När medarbetaren vuxit in i arbetet och mognat, kan och förväntas han/hon ta större 

ansvar. Ledarens uppgift är i denna fas att informera och ”sälja in” förutsättningarna för 

arbetet. Individorienteringen växer i betydelse. (Bruzelius & Skärvad, 2004 s.376) 

När medarbetaren nått den tredje mognadsfasen, karakteriseras ledarskapet av fortsatt hög 

individorientering men av successivt minskad uppgiftsorientering. Ledaren fokuserar nu på 

samarbete, gemensam problemlösning och beslut. När medarbetarens mognad är hög, 

minskar behovet av både uppgiftsorientering och individorientering. Ledarstilen blir i detta 

skede mer delegerande. (Bruzelius & Skärvad, 2004 s.376f)  

Figur 6. 
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4. Empiri  

I detta avsnitt redogör vi för vårt empiriska material som framkommit genom de kvalitativa 

intervjuerna.    

4.1 Presentation 

Här följer en kort presentation av de tre informanter som vi intervjuat: 

Kjell Jonsson, koncernchef på Extendo som är ett moderbolag till ett antal företag, bland 

annat dotterbolaget Exte som tillverkar lastförankring inom transportsektorn. Kjell har varit 

företagsägare i 20 år och arbetat på bolaget i 30 år, i grunden är han utbildad ingenjör men har 

under åren även byggt på med kunskap inom ekonomi och ledarskap. De senaste 25 åren har 

hans tjänst inneburit resor och teambuilding på företagets fabriker runt om i världen, 

framförallt verksamheterna i Singapore, Malaysia och Nya Zeeland. I dagsläget ligger mycket 

av Kjells fokus på Brasilien där en ny fabrik ska öppna inom kort.  

Håkan Sundström, kvalitetsdirektör på ett av Sandviks tre affärsområden, Sandvik Mining and 

Construction. Tjänsten innefattar affärsresor med fokus på länder belägna på det norra 

halvklotet där arbetsuppgifterna är att hålla föredrag och leda grupper inom Sandvik 

koncernen. Håkan har en civilekonomexamen med inriktning mot organisationsteori, han har 

även deltagit på interna utbildningar med fokus på bland annat förändringsledarskap. Tjänsten 

som Håkan innehar idag har han haft sedan sommaren 2009, innan dess var han globalt 

ansvarig för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet inom affärsområdet Sandvik Materials 

Technology.  

Lars-Olof Skoog, chef för kvalitet och miljö på ett av Sandviks tre affärsområden, Sandvik 

Materials Technology, en enhet på 25 personer som sköter alla system och instruktioner inom 

Sandvik koncernen. Lars-Olof har arbetat på Sandvik sedan 1971, han har ingen formell 

ledarutbildning utan började arbeta direkt efter genomförd militärtjänstgöring. Genom åren 

har han fått interna ledarutbildningar och haft ansvar för flera olika projekt, han har 

kontinuerligt besökt och haft ansvar för verksamheter i minst 10 länder. Mellan åren 1994 och 

2000 arbetade han som arbetsledare i Tjeckien på en av Sandviks fabriker.  

4.2 Ledarskap 

För att skapa oss en bild av vad våra intervjupersoner tolkar in i begreppet ledarskap fick de 

svara på frågor om vad som är viktiga egenskaper hos en ledare; vad som attraherar dem med 

ledarrollen och hur de ser sig själva som ledare.  

Lars-Olof anser att en viktig egenskap hos ledare är att man gillar människor; han menar att 

det är viktigt att man ser alla med samma värde, alla måste vara betydelsefulla oavsett kön 

och nationalitet. Kjell nämner, även han, relationen till människor som en viktig aspekt i 

ledarskapet, enligt honom måste man som ledare besitta en social kompetens. Han tror inte att 

man kan lyckas som ledare om man inte tycker om att beblanda sig med människor, det 

handlar om att fånga folket. Han menar att en person som står mitt i en klunga på en 

tillställning förmodligen är en bra ledare, det vill säga en person som har utstrålning och tar 
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tag i situationer. Han poängterar dock att det inte handlar om arrogans och tuffhet utan snarare 

ödmjukhet. Håkan nämner fingertoppskänsla och situationsanpassningsförmåga som 

två viktiga egenskaper i ett framgångsrikt ledarskap. För honom är ledarskap ingen ”rocket-

sience”; han säger: ”det är sunt förnuft – man behandlar folk som man vill bli behandlad 

själv”. Håkan spinner vidare på samma tema, ledarskap är inget konstigt, inget svårt och inget 

märkvärdigt men ändå är vissa bättre på det än andra.  

Våra tre intervjupersoner tycks alla vara attraherade av ledarrollen av olika anledningar. För 

Kjell handlar det om att slippa ha en chef, för honom är självständigheten att kunna bestämma 

själv viktigt. Håkan menar istället att attraktionen ligger i möjligheten att påverka. För honom 

innebär ledarskapet att jobba med strategier och ha en visionär bild av vad man vill; han 

säger: ”att kunna jobba med future state, att systematiskt kunna närma sig ett framtida 

önskvärt läge, det är fruktansvärt kul!”. Lars-Olof menar att hans intresse för ledarrollen 

ligger i att utveckla andra, att man känner att andra växer i sina roller och att man kanske själv 

blir överflödig. 

Lars-Olof beskriver sitt ledarskap som konsultativt; han har inte för avsikt att lösa problem åt 

andra utan menar att det är viktigt att medarbetarna kommer fram till svaret själva. Han säger: 

”jag skulle skala din lök ordentligt så du själv kommer på det, annars skulle mitt arbetsrum 

vara fullsmetat av små apor”. Vidare menar Lars-Olof att han som ledare har en öppen attityd 

och försöker vara tillgänglig för sina anställda, en styrka i hans ledarskap är att han är social 

och intresserad av dem han jobbar med. Han tror att andra ser honom som ”Mr Sandvik”, han 

har varit i företaget under en lång tid och är ett med den företagskultur som finns. Kjell menar 

att han försöker tillämpa ett ledarskap där alla ska må bra, men han anser inte nödvändigtvis 

att alla ska få vara med och bestämma i alla situationer. Som chef och ledare försöker han 

hålla ihop det hela och uttrycker: ”någon måste nypa tag i det men det får inte göra ont”.  

Kjell framhäver att en styrka i hans ledarskap är att han har ett starkt fokuserat mål och att han 

sedan fäster vikt vid att man ska nå målet på bästa möjliga sätt. Håkan beskriver sitt ledarskap 

som energifullt, han berättar att han jobbar med att entusiasmera andra, att få dem att förstå 

helheten. Håkan lägger fokus på att få igång gruppen, det behövs enligt honom energi i 

gruppen för att man ska komma någonstans. Håkan framhäver även att han i många 

situationer kan ha dåligt tålamod men att han jobbar på att förbättra detta, han utgår från ett 

motto som en kollega till honom uttryckte: ”fortsätt att spotta på stenen för tillslut så är den 

blöt”.  

I beskrivningen av sitt ledarskap, poängterar Håkan att han i sin nuvarande tjänst inte har 

någon egen anställd men att han trots detta aldrig tidigare upplevt att han har en sådan ledande 

roll som han har idag. Enligt hans mening har det inget att göra med hur många personer som 

man har makt över, det handlar snarare om vilken möjlighet man har att positionera sitt 

ansvarsområde i en global miljö.  

Vi såg också ett intresse i att se vilka svårigheter våra informanter upplever i utövandet av sitt 

ledarskap. Kjell menar att det kan vara påfrestande att bära med sig arbetet 24 timmar om 

dygnet, han framhäver att även om man kanske inte alltid bär med sig portföljen hem så finns 

arbetet ändå alltid där i tankarna. Håkan upplever att en svårighet kan vara att han är mentalt 
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längre fram i processen än sina medarbetare eftersom att han är insatt i arbetet på ett annat 

sätt. Han framhäver att de anställda inte har gjort samma resa och därför hamnar de också 

mentalt efter. Han upplever det ibland som att man i vissa situationer motarbetar honom; han 

säger: ”varför förstår de inte det fantastiska i det jag vill göra?”. Lars-Olof nämner att 

konflikthantering kan vara en svårighet i ledarskapet, han menar att ärlig och rättfram 

feedback inte är världens enklaste i alla lägen.   

4.2.1 Modernt ledarskap  

Vi gav våra informanter möjligheten att fritt berätta hur de tolkar begreppet modernt 

ledarskap, vilka aspekter de anser är viktiga samt hur de tycker att man ska tillämpa 

ledarskapet i praktiken. 

Håkan beskriver sin syn på det moderna genom att framställa skiftet från chefskap till 

ledarskap; att ledningen utvecklas mot mindre detaljstyrt och mer fritt arbete, det vill säga att 

leda med ramar. Han exemplifierar detta med att säga: ”att jag ges frihetsgraden att inom mitt 

ansvarsområde själv bestämma hur jag vill göra, det är modernt ledarskap!” Lars-Olof 

menar att det moderna ledarskapet handlar om att kunna leva med förändringar, att man som 

ledare måste vara med i utvecklingen. När han tänker modernt så tänker han på det framtida 

ledarskapet, som modern ledare handlar det om att leva med förändringar och förstå vad som 

kommer hända imorgon. Lars-Olof tillägger även att det krävs en vision för att ledarskapet 

ska kunna verka effektivt, en ledare utan vision är ingen ledare.  

Kjell anser att delegering är en viktig aspekt i det moderna ledarskapet; det innebär att de 

anställda ska kunna känna att de kan lösa problem själva. Han framhäver att han inte är för 

hierarki men att det är viktigt att i ett företag visa vem som är chef, dagens organisationer är 

enligt honom lite för platta och sega. Kjell fortsätter med att berätta att det finns anställda som 

gärna vill bli styrda, men understryker att om ett problem uppstår på arbetsgolvet så är det inte 

alltid säkert att han besitter rätt kunskap. Han menar, precis som Håkan, att problem av sådan 

art inte bör vandra uppåt i hierarkin utan ska lösas på operativ nivå, det vill säga på golvet. 

Även Lars-Olof betonar att beslut ska tas där kompetensen finns. 

Håkan poängterar att ett företag som Sandvik aldrig kommer kunna bli en total demokrati, han 

säger att det måste finnas någon där uppe som pekar åt vilket håll man ska gå. Han menar att 

om ett problem skulle uppstå på högre nivå så går det inte att låta de anställda tycka till på 

varje punkt. Han säger: ”om allt skulle vara demokratiskt och alla skulle få tycka till om allt 

så skulle vi inte komma någonstans, man måste akta sig för att inte bli för mycket i andras 

syltburkar”. Håkan menar således att delegering är att se som en viktig del i det moderna 

ledarskapet. 

4.2.2 Svenskt ledarskap 

Vi bad våra respondenter beskriva vad de anser karakteriserar ett typiskt svenskt ledarskap, 

alla tre var överens om att demokrati och konsensussökande var utmärkande drag. Enligt Kjell 

är vi i Sverige lite för mjuka, lite för snälla och lite för försiktiga. Håkan instämmer och 
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lägger till att svenskt ledarskap ibland är lite för trevande och för ”lagom”, Lars-Olof menar 

att svenska ledare ibland kan ses som lite naiva och otydliga. 

Kjell berättar att han tycker att svenskar borde vara lite mer som finländare, ”lite mer på”. 

Han exemplifierar med att säga: ”när det är något som är på gång sätter sig svenskarna ner 

och börjar förhandla, alla ska vara med och tycka. Medan vi planerar är finnarna redan där 

och fixar problemet”. Kjell menar att svenska ledare kan uppfattas som något mjäkiga, det är 

inte livsviktigt att ”tycka”, det som är betydande är att man löser uppgiften. Även Lars-Olof 

nämner att en baksida med samstämmighet är att man aldrig kommer till skott, ledarskapet 

blir således långsamt.  

Håkan är av samma mening; även han menar att svenskar är dåliga på att driva saker framåt; 

han säger: ”om vi var lite mer som finnarna skulle vi få mer uträttat”. Han poängterar dock att 

det är positivt att svenska ledare ger stort spelutrymme till sina anställda, detta är ett sätt för 

personalen att utvecklas. Lars-Olof framhäver att tillgänglighet är det som utmärker det 

svenska ledarskapet på ett positivt sätt.  

4.3 Kultur  

För att förstå vilka erfarenheter våra intervjupersoner har av begreppet kultur och världens 

olikheter, bad vi dem berätta om de kulturella skillnader de stött på under sitt arbete i andra 

länder samt hur de uppfattar den svenska kulturen. Vi var även intresserade av vad de har för 

förkunskap om ämnet, därför hade vi även en frågeställning om vilka interna kulturella 

utbildningar de genomgått. 

4.3.1 Interna utbildningar 

Håkan berättar att Sandvik erbjuder sina anställda internationella managementprogram med 

kulturella inslag, där ”proffs” inom området kommer till företaget och föreläser. Han har själv 

deltagit på undervisningen och betonar att syftet av det hela är att lära sig förstå att människor 

faktiskt är olika. Håkan menar att utbildningen avser att lära dem hur man ska bete sig i mötet 

med andra kulturer, allt från språk till kroppsspråk, hur man ska ta till sig olika 

arbetsuppgifter när man är utomlands samt hur man ska besvara sin motpart.  

Lars-Olof, som också arbetar på Sandvik, menar att han endast deltagit på mer sporadiska 

temadagar och inte på några strukturerade utbildningar inom ämnet. Han framhäver att 

temadagarna oftast varit inriktade på kultur i ett specifikt land eller världsdel och att poängen 

med det hela varit att lära sig hur man ska bete sig i affärsrelationer i andra kulturer. 

På företaget Extendo erbjuds personalen kulturella utbildningar utfört av externa utbildare. 

Kjell menar att det är viktigt att utbilda sig och bygga på med kunskap om andra kulturer, 

detta gör att man på ett lättare sätt kan förstå varför andra kulturer gör vissa saker på ett visst 

sätt. Han har själv deltagit på föreläsningarna och påpekar gärna att förkunskaper om andra 

kulturer bidrar till att förstå människor och varför de reagerar på olika sätt, han uttrycker: 

”Varför är vissa mer sensamma av sig? Varför har andra mer bråttom? Varför pratar vissa 

mer än andra? osv.” Han framhäver att ju mer man forskar i varje kultur, desto mer inser man 

att det finns att lära. 
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4.3.2 Svensk kultur 

För att få reda på vad våra intervjupersoner förknippar med svensk kultur och den typiska 

svensken bad vi dem beskriva vad de uppfattar som karakteristiska drag. 

Kjell menar att den typiska svensken är väldigt tidsfixerad; han tror att många svenskar har ett 

behov av att ständigt titta på klockan, detta exemplifierar han med uttrycket: ”nu har jag 

bommat en halv minut här”. Kjell berättar att när någon av hans utländska kollegor ska 

komma på besök till Sverige så gör han omedvetet upp ett späckat program, han exemplifierar 

med att säga: ”hämta på Arlanda 7.32, äta lunch 11.30, åka båt 12.23 osv.”. Kjell tror att den 

här typen av tidsfixering är ganska unik för Sverige, han har själv inte upplevt samma 

effektiva planering i andra länder. Det har hänt att han fått sitta på flygplatsen en halv dag 

utan att någon mött upp honom, sedan helt plötsligt dyker de upp och säger: ”jaha här sitter 

du, ja men då åker vi”.  Eftersom man i många andra kulturer inte har samma syn på 

tidsbegreppet ber man enligt Kjell sällan om ursäkt när något sådant här inträffar, detta menar 

han kan vara väldigt frustrerande.  

Lars-Olof tycker att typiska drag för svensk kultur är att vi gärna är lite av världens samvete, 

med det menar han att vi gärna dömer andra. Vidare menar han att vi svenskar ofta har en 

tendens att klaga på vår situation trots att vi egentligen har det väldigt bra. Lars-Olof ser 

svensken som en väluppfostrad person som gärna tänker sig för innan han säger något, vi är 

således inte den som syns och hörs. Han menar vidare att vi ofta beter oss lika i hemmet och 

ute bland människor, vi väntar på att man ska komma överens. Ytterligare ett karakteristiskt 

drag för svensken, menar han, är att man i många situationer har lite svårt att bestämma sig.   

4.3.3 Kulturella skillnader 

Alla tre respondenter framhäver att de arbetar med många olika kulturer, Kjell och Lars-Olof 

är båda överens om att det inte finns någon kultur som är den andra lik. Håkan påpekar dock 

att han inte tycker att det är så stor avgrund i skillnaderna, han menar att han kanske inte 

riktigt ser de absolut största kontrasterna när han är ute och reser eftersom att han många 

gånger rör sig i en skyddad halv-västerländsk miljö. Håkan framhåller även att man många 

gånger är teoretiskt inlärd med stereotypiska generaliseringar av andra folkgrupper, han 

menar dock att det krävs verklig erfarenhet för att kunna hantera skillnaderna.  

Kjell menar att de kulturella olikheterna länder emellan är enorma, bara mellan de 

skandinaviska länderna kan man se stora skillnader. Han exemplifierar detta med att säga: 

”om svensken är tystlåten så är fan finnen knäpptyst”. Kjell berättar en rolig anekdot för oss;  

När ett av företagen i koncernen Extendo skulle öppna en fabrik i Finland bildade de en 

ledningsgrupp; han berättar att han vid första mötet gärna ville veta vad de anställda hade att 

tycka till om och började därmed ställa frågor till dem. Dessvärre fick han ingen respons. 

Under en kort bensträckare knackade en av finländarna honom på axeln och sade;  

- ” Det går inge bra för dig va?” 

-  ”Nej det känns inge vidare just nu”. 
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-  ”Du får inte fråga så mycket, du ska tala om vad vi ska göra”. 

Efter pausen valde Kjell att ändra stil och sade: ”nu gör vi såhär!”; han anpassade sig således 

efter deras förväntningar. Det var först när han ändrade stil som han lyckades få respons och 

kunde kommunicera med de anställda. Han menar, att om samma sak skulle ha hänt i Sverige 

hade folk blivit upprörda över att de inte får vara med och bestämma. Det Kjell vill ha sagt 

med historien är att man inte nödvändigtvis behöver åka långt för att se kulturella skillnader. 

Även Håkan har erfarenhet av finländare; han menar att de ofta sitter tysta i ett hörn även fast 

de många gånger besitter bäst kunskap. Han framhäver även andra kulturella skillnader som 

han erfarit, exempelvis från tiden när han arbetade i USA. Håkan berättar att amerikanare är 

måna om att följa sin lilla ”låda”, kliver de utanför den riskerar de att förlora jobbet. Han 

menar att de gör som chefen säger och håller sig innanför ramarna, det kreativa tänket finns 

helt enkelt inte i samma utsträckning som i vissa andra länder. Håkan menar att man i Sverige 

däremot, hela tiden ska problematisera, han säger: ”skulle jag bli inlåst i en låda här hemma 

skulle jag bara försöka hitta en väg ut”. Han betonar att order och detaljer är en del av den 

amerikanska samhällsstrukturen och att amerikanare är vana och införstådda i det. Lars-Olof 

menar, precis som Håkan, att makten i amerikanska företag ofta kommer uppifrån och att 

medarbetarna är väldigt beroende av sina chefer. Även han framhåller att amerikanare inte får 

så mycket gjort om de inte har riktlinjer att följa, eller snarare att de inte riktigt vågar lita på 

sin egen förmåga.  

Kjell berättar att han har goda erfarenheter av asiatisk kultur eftersom att han ofta arbetar i 

Singapore och Malaysia. Han menar att asiater gärna tar god tid på sig att uträtta ärenden men 

om man vill att något verkligen ska bli gjort måste man peka med hela armen. Kjell framhäver 

även att människor i asiatiska länder är mer spontana och öppna när man för en dialog, om 

man exempelvis står i en kö på fyra personer i Singapore så pratar man gärna med varandra. 

Han jämför detta med Sverige och menar att man här hemma är mer reserverad och håller folk 

på avstånd. Kjell menar att det givetvis kan vara så att det varma klimatet har en betydande 

roll till många kulturskillnader, men att det inte nödvändigtvis är grunden till varför asiater är 

så ödmjuka och öppna. Han exemplifierar med att säga: ”en svensk som fryser är inte 

speciellt öppen men så fort solen skiner händer det saker”.  

Håkan, som även han rör sig i asiatiska kretsar, nämner att man i exempelvis Kina stångas 

mot en kines förväntningar om hur man ska leda. Han poängterar dock att det givetvis är 

personberoende och därmed en extrem generalisering. Han framhäver att man i Kina inte 

problematiserar eller diskuterar i grupp och att man inte får tillrättavisa någon så de ”tappar 

ansiktet”. Han menar att man måste ha vissa saker som är ”tabubelagda” i bakhuvudet när 

man befinner sig i andra kulturer. Håkan nämner dock att man inte ska behöva känna att det är 

en hotfull situation bara för att man inte alltid vet hur man ska bete sig.  

Håkan berättar att han flera gånger deltagit på kinesiska middagar och att han då varit tvungen 

att äta som de gör; han menar att bjudningen skiljer sig från det man är van vid i Sverige men 

att det gäller att respektera deras kultur och göra precis som de. Även Kjell nämner att kineser 

har speciella middagsceremonier, han betonar att de alltid sitter vid runda bord och på 

speciella platser, samt att de har en turordning i när de ska sätta sig. Vidare menar Kjell att 
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han följer middagsritualerna när han besöker deras kultur, han väntar exempelvis alltid tills 

någon bjuder in honom till bordet. Lars-Olof nämner att han ofta samtalar om globala ämnen 

såsom politik och religion när han för en konversation med folk från andra kulturer, under 

exempelvis en middagsbjudning. Han menar att det är viktigt med allmän kunskap om andra 

kulturer för att inte krocka allt för mycket. Han påpekar dock att han inte nödvändigtvis läser 

på om exempelvis Islam bara för att han ska luncha med en muslim, utan sådant faller sig 

naturligt. 

Håkan betonar vissa länders skillnader i att lämna dricks. Han menar att det är en oskriven lag 

i USA, att det är förväntat att man ska lämna en viss procent av summan, men att man i 

exempelvis Australien och Kina inte alls behöver bjuda till. Han framhäver dock att allt fler 

kineser insett att västerlänningar faktiskt lämnar dricks och menar därför att trenden tyder på 

att många lärt sig ”kräva” det. Håkan menar att man lätt blir förvirrad och inte riktigt vet hur 

man ska gå tillväga i detta hänseende eftersom att det är så stora skillnader kulturer emellan, 

han nämner att en lathund inte skulle sitta fel. Lars-Olof, som även han ser detta som 

konfunderande, menar att han följer de spelregler som gäller för respektive kultur. Han 

understryker att han inte är någon typisk svensk i sådana tillfällen som säger ”nej de ska inte 

ha något”.   

4.4 Kommunikation 

För att kunna få en grund att stå på inför den interkulturella kommunikationen ansåg vi att det 

var viktigt att våra intervjupersoner fick möjlighet att beskriva hur kommunikationen mellan 

dem och deras medarbetare ser ut.  

För Lars-Olof är det viktigt att alltid finnas tillgänglig för sin anställda; han säger att hans 

kontorsdörr alltid står öppen. Den mer planerade kommunikationen innefattar allt från möten 

med ledningsgrupper, tavelmöten och träffar med hela avdelningen. Vidare poängterar Lars-

Olof att han tycker det är viktigt att man umgås tillsammans, han är för det mesta med på 

fikaraster, på både förmiddag och eftermiddag, där man pratar lite mer generellt med 

varandra. Kjell nämner att han försöker att visa upp sig och prata kort med alla, det är för 

honom viktigt att försöka se alla individer. Han poängterar också att han tycker att det är 

viktigt att hans anställda även ser honom, de krävs en ömsesidig relation för att alla ska trivas. 

Han nämner vidare att på vissa möten som han har med sina svenska kollegor använder han 

sig av en äggklocka för att varje person ska få lika mycket utrymme och plats. Enligt Kjell har 

detta kommit att ha positiv effekt på kvaliteten på samtalen, oviktigt småprat kan man ta 

utanför mötet.  

Håkan berättar att hans arbete är extremt globalt; mycket av kommunikationen med 

medarbetarna sker således genom intranät, via telefonmöten eller videokonferenser. Håkan 

påpekar att det ibland är jobbigt att inte kunna kommunicera ”face-to-face”, han menar att 

man förlorar möjligheten till att tolka ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra viktiga 

reaktioner. Eftersom Håkan ibland måste arbeta med personer i exempelvis Australien 

samtidigt som han måste kontakta anställda i Finland är detta helt enkelt något han måste 

acceptera, han säger: ”man får använda den teknik som finns och hitta ett sätt som fungerar”.  
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4.4.1 Interkulturell kommunikation  

Som tidigare nämnt, anser Håkan att en svårighet med ledarskapet kan vara att man inte har 

samma mentala bild som sina medarbetare. Han påpekar att problemet blir mer komplext i en 

extremt global miljö, där måste man ta hänsyn till människor med olika bakgrund, 

förutsättningar, förståelse, insyn och möjlighet att ta till sig. Han menar att i hans arbete blir 

kommunikationen en del av huvuduppgiften.  

Inom Sandvik använder man sig av verktyg för att försöka skapa en enad väg i mötet med 

andra kulturer. Håkan berättar att avsikten inte är att anpassa kommunikationen till respektive 

land, man har i stället ett ”Sandvik-paket” där man känner igen färg, form och språk. I 

formuleringen och paketeringen av ett budskap erbjuds även hjälp från Sandviks 

kommunikatörer, Håkan menar att deras arbete är viktigt och att de är riktigt duktiga på det de 

gör. Han poängterar dock att de aldrig säger hur han ska agera utan hur han ska formulera sig.  

I mötet med främmande kulturer tillämpar Håkan någon form av situationsanpassning; han 

tror inte att man kan förbereda sig på allt, utan man upptäcker först på plats hur man ska bete 

sig. Håkan poängterar att en lyckad kommunikation länder emellan bäst uppstår genom att 

man beger sig ut i verkligheten och upplever själv vad som skrivs i böckerna.  

Kjell poängterar, som tidigare nämnt, att det finns stora skillnader i hur man beter sig bara 

mellan Sverige och Finland, mer än man kanske tror med tanke på att man ändå är grannar. I 

kommunikationen med andra blir det viktigt att ta hänsyn och vara medveten om varandras 

olikheter. Kjell menar således att för att kommunikationen ska fungera effektivt måste man 

hela tiden vara villig att lära sig, vidare menar han att ju mer man lär sig om saker och ting, 

desto mer upptäcker man att det finns tomrum att fylla. Enligt honom är det förmodligen 

omöjligt att ha kunskap om allt som krävs för lyckad interkulturell kommunikation, delar är 

man kanske tvungen att lära sig genom misstag. För Kjell är en viktig del i mötet med sina 

kollegor utomlands att man gör något roligt tillsammans, detta lättar ofta upp stämningen och 

bidrar kanske till att man blir mer öppen för varandra, ofta anordnas en liten fest där man 

kanske dricker öl och umgås.  

Kjell poängterar att i den globala kommunikationen finns det även aspekter utöver de 

kulturella som man måste ta hänsyn till, exempelvis tidsomställningar. När man ska göra 

affärer utomlands måste man, enligt honom, se till att vara utvilad och effektiv för att 

kommunikationen inte ska påverkas negativt. 

Lars-Olof anser att respekt för sina medmänniskor är det absolut viktigaste att ta hänsyn till 

när man agerar i främmande kulturer.  Han tror att alla som arbetat utomlands är väl medvetna 

om att alla människor är olika, enligt honom är detta en förutsättning för att man ska kunna 

uppnå effektiv kommunikation med varandra. Lars-Olof poängterar dock att för honom är den 

viktigaste utgångspunkten att man ser och behandlar alla med lika värde, det krävs att man 

visar respekt för vad den andra människan bär med sig i bagaget. Han exemplifierar en lyckad 

interkulturell kommunikation med uttrycket: ”man får ta seden dit man kommer”, en del av 

förberedelsen handlar om att införskaffa sig kunskap om vad som gäller på respektive ställe.  
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4.4.1.1 Verbal kommunikation 

När Håkan kommunicerar med människor från andra länder använder han sig främst av 

engelska som huvudspråk. Han menar att de som arbetar i samma bransch ofta har engelska 

som andraspråk, detta innebär att man ofta använder ett språk som är väldigt lätt att förstå, så 

kallad ”off-shore-english”. Håkan anser själv att han oftast lyckas göra sig förstådd trots att 

han, precis som många andra, har ett begränsat ordförråd. Han tror att det är viktigt att prata 

ett rent språk som är lätt att förstå, det är sällan nödvändigt att använda sig av flashiga, 

akademiska och fina ord. För Håkan är den engelska accenten det största problemet i den 

verbala kommunikationen, han nämner att framförallt australiensare och irländare kan vara 

svårförstådda. Håkan berättar att han var på ett möte i Finland och att den enda personen han 

inte förstod var från Nordirland, detta skämtade man frisk om, den enda personen som inte 

pratade engelska i gruppen var den som hade engelska som modersmål.   

Håkan nämner att vid vissa tillfällen kan man inte kommunicera direkt med varandra; man 

behärskar således inte samma typ av språk, och får i stället använda sig av en tolk. För Håkan 

är detta ett jobbigt sätt att kommunicera på, han anser att man blir väldigt bakbunden och 

begränsad. Även Lars-Olof nämner att det är vanligt förekommande att man får ta hjälp av en 

tolk, att kommunicera eller förmedla en vision via tolk ser han som en svårighet men något 

som man ofta löser. För honom handlar det främst om att försäkra sig om att man kan 

kommunicera med varandra, språket är något han förutsätter löser sig inom affärsverksamhet. 

Han menar att det är viktigt att det inte blir så att man inte gör en affär bara för att man inte 

förstår varandra, det är ett måste att överkomma eventuella språkbarriärer.  

Lars-Olof nämner också att han i sitt möte med andra kulturer har vissa praktiska saker i 

åtanke; det kan exempelvis vara att man måste låta någon vara den viktigaste personen på ett 

möte, att man inte får avbryta somliga när de pratar eller att dagordningen speglar någon form 

av hierarki.  

4.4.1.2 Icke verbal kommunikation 

Kjell menar att det väldigt ofta sker misstolkningar i kroppsspråk när man möter människor 

från främmande kulturer; som exempel tar han upp japaner som nickar när de menar nej och 

skakar på huvudet när det menar ja. Han menar att det självklart är viktigt att ha kunskap om 

sådana saker för att kommunikationen ska fungera effektivt. Men han poängterar också att det 

finns otroligt många regler, det är svårt eller nästintill omöjligt att komma ihåg allt.  

Alla tre intervjupersoner är överens om att hälsningsfrasen kan skilja sig åt mellan olika 

länder. Kjell berättar att det hänt honom otaligt många gånger att han påbörjat en 

hälsningsfras på ”fel” sätt, han har exempelvis sträckt fram handen samtidigt som personen 

han möter sträckt sig fram för att kindpussas. Håkan tror att svensken ogärna kindpussas, han 

menar att många av oss, däribland han själv, tycker att det är obehagligt. Han säger till och 

med: ”det är värdelöst, jag gillar det inte!”. Håkan berättar för oss att när han besöker en av 

sina kollegor i Frankrike och de går runt på företaget tillsammans, så hälsar medarbetarna på 

kollegan genom att kindpussas men hälsar på honom med en handskakning. Enligt Håkan har 

de lärt sig att anpassa sig till det mer internationella språket som är att ta i hand, han tillägger 
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också att de kanske uppfattar det som kulturellt diskriminerande att han inte kindpussas, men 

att de då får göra det. Även Lars-Olof nämner att ett handslag hör till det mer globala språket. 

Kjell framhäver att han har väldigt lätt att anpassa sig till olika människor men berättar att det 

hänt att han hamnat i obekväma situationer. Han berättar att i början reagerade han väldigt 

starkt på att karlar tar mer på varandra i andra kulturer, han säger: ”jag är ju inte lagd åt det 

hållet, annars hade jag kanske tyckt att det var bra”. Kjell fortskrider på samma tema och 

säger att det hänt att han suttit och diskuterat med en manlig kollega och så helt plötsligt 

lägger kollegan handen på Kjells hand, detta är något som svenska killar är ovana vid. Kjell 

säger: ”hemma i Sverige förekommer sådant bara när man är full”.  

Håkan nämner att han brukar tänka på hur han överlämnar sitt visitkort till andra personer; i 

Asien lämnar han alltid över kortet med båda händerna samtidigt som han genomför en lätt 

bugning. Anledningen till att han gör så är för att människorna i den kulturen gör så och han 

har märkt att de uppskattar när han gör likadant. Lars-Olof berättar att han brukar ägna lite 

eftertanke till vilka kläder man bör ha i vissa kulturer, exempelvis klär han sig alltid i slips 

och vit skjorta på somliga ställen. Håkan poängterar att i kommunikationen med andra 

kulturer så finns det vissa saker man aldrig bör ta upp, till exempel religion. Detta avviker 

från det vi tidigare nämnt om Lars-Olof, han menar att religion och politik lätt blir 

samtalsämnen under en middag.  

4.5  Situationsanpassat ledarskap 

Intresset för vår studie har legat på hur man som ledare arbetar över nationsgränserna och hur 

man tar hänsyn till rådande kulturer. Med detta som utgångspunkt har våra respondenter fått 

beskriva sitt ledarskap i andra kultur samt hur de anpassar sig till olika situationer i den kultur 

de verkar i.  

4.5.1 Ledarskapsfilosofi 

Håkan betonar att han följer Sandviks värdeprinciper när han arbetar utanför Sveriges gränser; 

fairplay, team spirit och open mind är de tre grundbegreppen. Fairplay förklarar hur man 

egentligen beter sig mot varandra, sina kunder och leverantörer. Open mind innebär vilken 

syn man har på förändring och sitt eget ledarskap. Team spirit beskriver att man gör det 

tillsammans. Håkan nämner att dessa tre delar ihop, skapar någon form av ledarskapsfilosofi. 

Kjell menar att de i styrelsen tillsammans diskuterar frågor som detta, han framhäver att de 

arbetar för att växa i världen och att de därför strävar efter att ha en sammansättning på 

personer som delar samma vision, det vill säga anställda som också vill växa och lära sig 

förstå andra kulturer.  

4.5.2 Så leder vi över nationsgränserna 

Lars-Olof har, som tidigare nämnts, varit verksam i Tjeckien som arbetsledare på en av 

Sandviks fabriker. Han berättar att arbetarna ofta kom till möten utan papper och penna, att de 

inte höll vad de lovade och att de inte delade med sig av sina åsikter. Han framhäver att de 

hade ett otydligt ledarskap där de inte berättade något för varandra, det bästa de visste var när 

de visste mer än kollegan. Lars-Olof betonar att detta mycket väl kunde bero på att 
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samhällsstrukturen hade förändrats de senaste åren, att det fanns mycket nedgrävda 

värderingar och funderingar som spelade roll i hur de betedde sig. Han menar att han blev 

tvungen att lära sig förstå sina medarbetare samtidigt som han tvingandes tillämpa ett 

ledarskap som skulle få de att jobba som en effektiv organisation.  

Lars-Olof nämner att han inte riktigt lyckades nå ut till alla anställda då han inte behärskade 

tillräckligt bra tjeckiska; men att han ändå successivt försökte tillämpa samma typ av styrning 

som han har hemma i Sverige. Lars-Olof poängterar dock att det är betydligt mycket lättare 

att sätta en grupp i arbete här hemma, han menar att de anställda i Tjeckien aldrig tidigare 

hade arbetat på det sättet vilket kom att bli en utmaning för honom. Han framhäver dock att 

bolaget utvecklades och menar att han lyckades förändra synen på ledarskap under tiden som 

han var där. I slutet bådade det gott då arbetarna berömde honom genom att säga:”det blev 

som du sa, det trodde vi aldrig”.  

När Kjell är verksam i andra kulturer är han främst där för att stötta den lokala ledningen. Han 

berättar att det inte är hans uppgift att styra de anställda och den operativa verksamheten, för 

honom innebär ledarskapet snarare om att se till att alla trivs och mår bra.  

Håkan framhäver att hans arbetsuppgift inte är att leda arbetarna på fabriksgolvet; vidare 

menar han att även det långsiktiga strategiarbetet och själva uppföljningen bör ske lokalt. För 

honom är det viktigt att försöka inspirera de anställda som han möter och hans åliggande 

innebär delvis att förmedla en vision. Håkan nämner att hans ledarskap i andra kulturer är av 

samma karaktär som i Sverige, men att han är medveten om att det finns skillnader i kulturer. 

Oberoende av land, försöker han alltid vara lite mer lyhörd.  

Håkan framhäver även att fingertoppskänslan är den absolut viktigaste egenskapen hos en 

ledare, att man bör veta när man kan behöva ändra på sig. En del av uppgiften som ledare 

över nationsgränser blir att få människor att fungera tillsammans och få dem att nå sin fulla 

förmåga, Håkan berättar att när han har en workshop där många kulturer möts så måste han 

vara lyhörd och tydlig för att det ska fungera effektivt. Vidare berättar Håkan att han med 

tiden har lärt sig vissa knep, detta kan vara allt från att dela in i mindre grupper till att vara 

taktisk när man delar ut frågor och uppgifter.  Det blir hans uppgift som ledare att exempelvis 

dra ut informationen ur en tystlåten finländare eller stänga locket på en pratglad amerikan.   

4.5.3 Så anpassar vi oss över nationsgränserna 

Håkan menar att han i sitt arbete främst möter människor som, precis som han själv, är väldigt 

beresta och besitter stora erfarenheter av att möta andra kulturer. Detta har kommit att 

innebära att han inte alltid behöver anpassa sig till rådande kultur. Håkan upplever det som att 

han har fått lite distans till det här med kultur, han menar att det räcker i många hänseenden 

att man är lite nyfiken för att smälta in.  

Som tidigare nämnts, menar Håkan att man i böckerna tar upp extrema kulturella spänningar 

och han själv anser inte att skillnaderna är så tydliga i verkligheten; han säger: ”man gör ofta 

en höna av en fjäder”. Håkan tror att det kan vara bra att i grova drag veta hur människor är 

så att man kan anpassa sig i lagom mån. Han poängterar att han själv inte upplever det som att 
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han har någon annorlunda stil när han är i USA och pratar än vad han har i Kina, han menar 

att han kör sitt ”eget race”.   

Kjell nämner att det kan vara viktigt att förbereda sig mentalt innan man besöker ett land; han 

tror att man i mötet med andra kulturer måste vara förberedd på att förändra och anpassa sitt 

ledarskap. Han poängterar att detta inte är något man kan lära sig på en eller två dagar, det tar 

tid, men att blir det lättare om man har viss förkunskap. Kjell framhäver även att hans 

uppfattningar alltid är detsamma, han anpassar sig till kulturen så tillvida att han respekterar 

människorna han möter. För honom handlar det om att lära sig hur man fungerar i samhället 

och försöka ta till sig värderingar, men han säger: ”jag är den jag är och det får bli som det 

blir utifrån det”.  

 

Lars-Olof anser att det handlar om att ha en förmåga att ta seden dit man kommer; om 

kulturen exempelvis kräver att man måste bli mer tydlig i sina beslut eller att man inte kan 

lyssna på alla, så måste man anpassa sig efter det. Ofta ligger det, enligt Lars-Olof, i 

förväntningarna hos den mötande kulturen, agerar man inte som de förväntar sig får man 

kanske inte heller mycket vettigt gjort.  

 

Lars-Olof berättar om en situation som han råkade ut för under sin tid i Tjeckien; han blev där 

tvungen att avskeda en anställd delvis på grund av rådande kultur. Han menar att han stod 

inför ett val, det var företaget eller den anställde. För att behålla sin trovärdighet som chef var 

han helt enkelt tvungen att avskeda honom. Han poängterar också att det var lättare där, i 

Tjeckien, dels för att det var på ett främmande språk men också för att man där hade 

förväntningar på att han skulle vara den stora chefen som man inte vågade ifrågasätta. Lars-

Olof avslutar med att berätta att han aldrig skulle ha avskedat den här personen hemma i 

Sverige.  

 

Lars-Olof poängterar att om man arbetar på en plats under en kortare tid måste man anpassa 

sig i högre grad; han menar att han ofta är där för att stötta den lokala ledningen och om 

kulturen kräver att man ska markera och ta snabba beslut så måste man också göra det. 

Generellt tror Lars-Olof att han exempelvis blir mer beslutsmässig i USA än vad han är 

hemma i Sverige. Under sin tid i Tjeckien försökte han, som tidigare nämnts, få ett helt 

företag att tänka på ett helt annat sätt, han anser att han successivt lyckades förändra deras syn 

på ledarskapet. Han nämner att han till en början var tvungen att anpassa ledarskapet efter 

situationen på företaget, men att han med tiden försökte influera ett mer ”svenskt” ledarskap.  

 

Håkan tar återigen upp sunt förnuft, fingertoppskänsla och situationsanpassning när det gäller 

hur man möter och hur man anpassar sig till andra kulturer. Han menar att man ibland måste 

kliva ifrån det svenska, diplomatiska och demokratiska och blir lite mer ”tysk” eller lite mer 

”amerikan”. För honom handlar det om att man kliver ur sin personlighet och får ett anpassat 

beteende för stunden för att komma någon vart. Han tror att många råkar ut för detta när man 

arbetar över nationsgränser men påpekar att han blir irriterad varje gång han är tvungen att 

göra det. Håkan menar vidare att han tror att det är viktigt att man vet, känner och förstår när 

man förändrar sitt ledarskap, det är viktigt att ha en naturlig grund att falla tillbaka på, då får 
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man en trygghet i vem man egentligen är och anpassar inte sitt beteende i allt man gör. Håkan 

tar upp Finland som ett exempel, han menar att där förväntar man sig att ledaren kommer med 

detaljerade order och därför måste man anpassa sig och lösa situationen.  

Håkan nämner också att han anser att det är viktigt att han kan influera en ”Sandvik-anda” till 

de människor han möter, oavsett om det är på chefsnivå eller operativ nivå. Han berättar att 

när han befinner sig i USA känner han inte nödvändigtvis att han måste göra som dem, han 

utgår ifrån Sandviks motto ”frihet genom ansvar” och försöker förmedla den företagskulturen 

oavsett vart han befinner sig globalt. För honom är frihet under ansvar, ramverk istället för 

detaljer och förmågan att kunna tänka själv, viktiga aspekter att ha i åtanke. Han menar att 

han inte tänker bete sig som någon diktator som står och slår in i skallen på de anställda vad 

de ska göra, han vill således att de ska tänka själv. Men han poängterar också att om man 

märker att någon inte fixar en fri uppgift så måste man leda den personen på ett annat sätt, 

situationsanpassning är således ”A och O”.  

Kjell nämner att det finns situationer då han väljer att inte anpassa sig till den rådande 

kulturen. Som exempel tar han upp att han, vid besök i andra länder, vid flertalet tillfällen har 

bjudit ut människor som arbetar på golvet på lunch, trots att det inte är något han förväntas 

göra. Kjell menar att det för honom inte har någon betydelse om de som arbetar på den 

operativa nivån inte ska äta lunch med chefen, för honom känns det mer naturligt att fråga om 

personen är intresserad av att följa med. Responsen från de personer han bjudit med är 

varierande, en del säger ja men blir lite blyga och sjunker ihop, medan andra avstår och tackar 

nej.  

Vidare menar Kjell att oavsett kultur ska det alltid vara ordning och reda på fabrikerna runt 

om i världen; han säger: ”jag skiter i vilken kultur det är, ingen ska tulla på att det ska vara 

rent och snyggt!”. Han tror att det finns en del som får lida för det men för honom är det såväl 

en trivselfråga som en ekonomisk fråga, det blir helt enkelt mer ekonomiskt att arbeta om det 

är rent och snyggt.   
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5. Analys 

I detta avsnitt kopplar vi samman vår teoretiska referensram med vårt empiriska material, vi 

bidrar även med egna synpunkter och reflektioner.  

5.1 Ledarskap 

5.1.1 Modernt ledarskap 

Beckérus och Edström (1988) har beskrivit ledarskapets utveckling som en framväxt av ett 

nytt doktrinskifte; enligt oss förefaller författarna ha myntat ett begrepp som även nutidens 

författare refererar tillbaka till.  

Enligt Beckérus och Edström (1988) är delaktighet och lokal handlingsfrihet en del av det nya 

ledarskapet; denna beskrivning av det moderna ledarskapet stämmer väl överens med Håkans 

beskrivning. Han menar att det moderna ligger i att man som anställd ges frihetsgraden att 

inom sitt ansvarsområde själv bestämma hur man vill göra. Ledarskapet har enligt honom 

utvecklats från detaljstyrning till mer fritt eget arbete.  

Lars-Olof framhäver att en viktig del av dagens ledarskap är att man som ledare har en 

visionär bild. Även Håkan nämner att det moderna ledarskapet handlar om att leda via ramar 

istället för via order. Informanternas tankar stöds av olika teoretiska resonemang; Arvonen 

(1989) menar exempelvis att ledarens främsta uppgift är att formulera visioner och mål för 

organisationen. Även Cangemi et al (2008) menar att en ledare måste vara en visionär, deras 

uppgift blir att skapa ett ramverk för mål och arbetsuppgifter. Vi tror att det är viktigt att ha 

någon form av gemensam utgångspunkt för att situationen inte ska sluta i kaos, vi menar, 

precis som informanterna, att en vision eller ett så kallat ramverk är ett måste för en hållbar 

arbetsmiljö.  

Håkan poängterar att ett företag som Sandvik aldrig kommer bli en total demokrati; det krävs 

alltid någon som styr i vilken riktning man ska gå. Kjell nämner att han inte förespråkar 

hierarki men att, även han, anser att det är viktigt att man i ett företag vet vem som är chef.  

Vi föreställer oss att det är viktigt att se skillnad på total demokrati och delaktighet; vi 

upplever det som att man många gånger förväxlar begreppen. Ett modernt ledarskap är, för 

oss, när man får vara med och påverka vissa beslut och där man får genomföra sitt eget arbete 

under fria förhållanden, men inte att man ska få vara med att bestämma i alla situationer. Det 

man vinner i snabbhet på att fatta egna beslut, förlorar man på samstämmiga diskussioner.   

Sandberg och Targama (1998) menar att det krävs snabbhet i problemlösning och utveckling, 

problem fångas ofta upp på operativ nivå och det är många gånger också där idéer och 

kompetens finns för hur problemen ska hanteras. Kjell menar att delegering är en viktig 

aspekt i det moderna ledarskapet, han menar att det är viktigt att de anställda ska ges 

möjlighet att vara kreativa och själva lösa problem. Om ett problem uppstår på arbetsgolvet är 

det inte säkert att han är den som besitter bäst kunskap för att åtgärda det.  
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Även Håkan och Lars-Olof betonar att problem som uppstår på golvet inte bör vandra uppåt i 

hierarkin utan lösas där kompetensen finns. Informanternas resonemang styrks även av 

Ellström et al (2009) som framhäver att trenden i de nya organisationsformerna är att beslut 

ska tas där kunskapen finns.  

Vi menar att detta är en viktig aspekt för dagens ledare att ta hänsyn till. För att kunna 

attrahera och behåll kompetenta medarbetare krävs det, enligt oss, att man som ledare delar 

med sig av sina befogenheter och låter medarbetarna kunna påverka sin arbetssituation. Vi 

menar således att professionella medarbetare kräver utveckling, utmaningar och kreativt 

tänkande i sitt arbete.  

Genom att låta den operativa personalen i högre grad själv lösa sina problem, menar Sandberg 

och Targama (1998) att det moderna ledarskapet får en mer konsultativ framtoning. Lars-Olof 

beskriver själv sitt ledarskap som konsultativt och menar att det är viktigt att medarbetarna 

ges möjlighet att komma fram till åtgärder på problem själva.  

Berg (2004) menar att en viktig del av det moderna ledarskapet blir att vägleda och stimulera 

människor; det handlar således om hur man kan få andra människor att tillsammans utföra en 

arbetsuppgift på bästa sätt. Återigen menar vi att Lars-Olof beskriver sitt ledarskap i termer 

som liknar denna beskrivning; han säger att hans intresse för ledarrollen ligger i att utveckla 

andra, han menar att det är viktigt att andra växer i sina roller.  

Vår bedömning är att våra intervjupersoner stämmer in på begreppet modernt ledarskap; alla 

tycks ha egenskaper som går att koppla till teoretiska nyckelord som: stödjande, konsultativt, 

coachande och visionärt. De tycks även förespråka delaktighet och delegering.  

5.1.2 Svenskt ledarskap 

Mårtensson (1998) beskriver det typiska svenska ledarskapet i termer av mjukhet, försiktighet 

och nästintill konflikträdsla. Denna beskrivning stämmer, enligt oss, bra överens med vad 

våra intervjupersoner tolkar in i begreppet svenskt ledarskap. Både Håkan och Kjell nämner 

att svenska ledare många gånger uppfattas som lite för mjuka.  

Mårtensson (1998) nämner att i förhållande till finländskt ledarskap uppfattas den svenska 

ledaren som mer diskussionsinriktad. Enligt Kjell bör svensken vara lite mer som finländaren; 

han menar att vi alltid hamnar i deras bakvatten, medan vi svenskar sitter och diskuterar 

problemet har finländarna redan åtgärdat det. Vi upplever det som att Kjell ser ”mjäkigheten” 

som ett stort problem i det svenska ledarskapet, han menar att det inte bör vara livsviktigt att 

alla ska få vara med att tycka i alla situationer.  

Lars-Olof nämner att en baksida med samstämmighet är att man får ett långsamt ledarskap. 

Enligt Lewis (1997) är det önskvärt att anställda deltar i beslutsprocessen men att man måste 

vara försiktig, det är trots allt önskvärt med snabba och entydiga beslut i dagens affärsmiljö. 

Även Håkan nämner att vi borde vara lite mer som finländarna för att få saker och ting 

uträttade.  
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Återigen vill vi poängtera att det inte går att vara fullständigt effektiv i en total demokrati, vi 

menar att man förlorar allt för mycket tid på att uppnå samstämmighet. Vi tror att 

professionella medarbetare inte heller har ett intresse av att vara delaktiga i alla beslut, det 

viktiga är att de ges möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Vi får en uppfattning om 

att många svenska ledare kanske är rädda att ”trampa någon på tårna” vilket innebär att man 

blir för otydlig i sitt ledarskap.  

Enligt Mårtenson (1998)  är konsensus något som utmärker det svenska ledarskapet; alla våra 

intervjupersoner nämner konsensus som en viktig komponent i svenskt beslutsfattande. Både 

Mårtenson (1998) och Edström och Jönsson (1998) nämner att svenskt ledarskap kan 

uppfattas som otydligt och diffust, denna uppfattning tycks Lars-Olof dela med författarna; 

han säger att svenska ledare ibland kan ses som lite naiva och otydliga.  

Vår uppfattning är att alla tre intervjupersoner tycker att det är viktigt att det finns en ledare 

som är beredd att fatta beslut och sätta ner foten när det behövs; det är således inte önskvärt 

att alla ska få tycka i alla situationer. Vi är medvetna om att intervjupersonerna har varit 

tvungna att göra någon form av generalisering när de beskriver vad de tolkar in i begreppet 

svenskt ledarskap.  

Vi vill poängtera att vi finner det intressant att fokuset i alla tre intervjuerna hamnade på 

negativa aspekter. Vi tror att alla tre beskrev egenskaper delvis utifrån hur de tror att andra 

kulturer uppfattar svenska ledare och i jämförelse med andra blir kanske dessa egenskaper 

mest utmärkande. Därmed inte sagt, att informanterna inte tog upp positivt utmärkande drag.  

5.2 Kultur 

5.2.1 Svensk kultur 

Kjell nämner under intervjun att han tror att den typiska svensken är väldigt tidsfixerad och att 

han själv inte upplevt samma effektiva planering i andra länder. Detta resonemang styrks av 

författarna Phillips-Martinsson (1992) och Lewis (2007) , de menar, likt Kjell, att svenskarna 

lägger en alltför stor vikt vid att komma i tid.  

Vi tycker att det var mycket intressant att det fanns så tydliga kopplingar mellan teori och 

empiri just när det kommer till svenskars syn på tidsbegreppet. Vi är beredd att hålla med 

författarna och Kjell om att det är ett vanligt förekommande fenomen att man i den svenska 

kulturen låter fixering av tid genomsyra vardagen.  

Lars-Olof nämner två, för honom, karaktäristiska drag hos den typiska svensken; han menar 

att svensken ofta har en tendens att klaga på sin situation trots att man egentligen har det bra 

samt att man i vissa hänseenden har väldigt svårt att bestämma sig. Även om vi inte funnit 

litteratur som styrker detta resonemang så anser vi att dessa egenskaper kan uppfattas som lite 

typiskt svenska. Vi menar att svensken kan ses som velig i många situationer, och menar att 

man på exempelvis en restaurang kan se att svensken tar god tid på sig innan han fattar ett 

beslut.   
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5.2.2 Olika världar 

Lewis (1997) menar att en förförståelse för andra kulturer kan förbereda en person för hur 

motparten kommer att agera; genom att vara medveten om varandras likheter och olikheter 

kan man således minska risken för eventuella kulturkrockar. Både Kjell och Håkan nämner att 

det är viktigt att förbereda sig med kunskap om andra kulturer. Detta hjälper en att uppskatta 

hur man ska bete sig i mötet med andra kulturer samt att förstå varför andra kulturer agerar på 

ett visst sätt. Intressant i sammanhanget är att alla intervjupersoner genomgått utbildningar 

inom området kultur vilket vi tycker stärker Lewis resonemang om förkunskaper.     

Herlitz (2007) framhäver kategoritänkande och generalisering som något väldigt vanligt och 

menar att man ofta har färdiga uppfattningar om en viss kultur innan det verkliga mötet. Vi 

menar, precis som Herlitz, att det är viktigt att vara införstådd i att man faktiskt interagerar 

med en enskild person och att man därför måste försöka se bortom de allmänna slutsatserna. 

Håkan betonar erfarenhetens betydelse, han menar att det teoretiskt inlärda många gånger 

faller bort efter att man upplevt de verkliga kulturskillnader som finns. Vi tror att det är viktigt 

att man har vissa förkunskaper om andra kulturer för att minska risken för en eventuell kultur 

krock. Men vi tror även att Håkans resonemang om verkliga erfarenheter är minst lika viktigt, 

det är förmodligen först när man upplevt kulturskillnader i verkliga livet som man har nått 

riktig kunskap om den kultur man möter. Vi menar således att begreppen förkunskaper och 

verklig kunskap går hand i hand, båda är nödvändig för ett lyckat möte.  

Hofstede (2005) och Hollensen (2007) framhäver olika kulturella element som man bör ta 

hänsyn till vid ett möte. Våra respondenter är överens om att det inte finns någon kultur som 

är den andra lik, de understryker att skillnaderna framhålls på olika sätt i diverse länder. Kjell 

och Håkan betonar skillnaderna mellan Sverige och Finland, de markerar att svensken ses 

som tyst men att finländaren ses som knäpptyst.  

Då både Håkan och Kjell framhävt Sveriges och Finlands skillnader som väldigt starka har vi 

insett att man inte behöver åka långt för att se kulturskillnader. Det är av stort intresse för oss 

att man som grannländer faktiskt beter sig så olika. Vi vill poängtera att vi i ett större 

perspektiv är medvetna om att kulturella skillnader kan uppstå vart man än befinner sig, även 

inom ett och samma land kan man uppleva påtagliga olikheter.  

Kjell framhäver vädret som en bidragande effekt till de kulturella skillnader som kan upplevas 

i länder med varmare klimat. Även om vi inte har presenterat ett teoretiskt underlag för detta 

resonemang så är det, enligt oss, ett faktum att varmt väder bidrar till att människor blir 

gladare och mer sociala. Vi menar således, precis som Kjell, att väder också är att se som ett 

kulturellt element.   

Lars-Olof nämner vikten av globala samtalsämnen när man samtalar med människor av andra 

kulturer; han menar att religion ofta är ett naturligt samtalsområde. Håkan betonar dock att 

religion aldrig bör tas upp en konversation eftersom det många gånger kan ses som ett 

känsligt ämne. Vi hade en uppfattning om att religion skulle utgöra en av de större märkbara 

kulturskillnaderna, dock tycks ingen av våra informanter ha påverkats, eller i hög grad 

reflekterat, över religionsskillnader. Detta resonemang skulle kunna styrkas av Herlitz (2007) 
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teori om att religion inte har samma betydelse i det svenska samhället i förhållande till andra 

kulturer, han menar att religion i Sverige ofta ses som något privat.  

Hofstede (2005) nämner maktdistans som en av kulturdimensionerna i hans kulturstudie, där 

Sverige anses ligga lågt på skalan. Lars-Olof och Håkan betonar de kulturella skillnaderna 

mellan Sverige och USA; de menar att amerikanska företag ofta är hierarkiska och att de 

anställda många gånger inte kan arbeta utan riktlinjer. Detta resonemang styrker Hofstedes 

undersökning där det sägs att USA har en högre maktdistans än Sverige, med större strävan 

mot centralisering.  

Till skillnad från amerikanen, som håller sig innanför ramarna, menar Håkan att man i 

Sverige ständigt ska problematisera och hitta kreativa lösningar. Med oss själva som 

utgångspunkt, menar vi, att en ”låda” inte är att föredra eftersom att man då inte ges möjlighet 

att utveckla sina sinnen. Vi menar, precis som Håkan, att fritt eget arbete är att se som positivt 

ur ett svenskt samhällsperspektiv. Denna syn stämmer då väl överens med vår beskrivning av 

det moderna ledarskapet.  

5.3 Kommunikation 

5.3.1 Interkulturell kommunikation 

Samovar et al (2010) menar att effektiv interkulturell kommunikation handlar om förmågan 

att kunna matcha sin egen kulturella identitet med kommunikationspartens. För Kjell är en 

viktig del av arbetet över nationsgränser att ständigt vara villig att lära sig mer om hur saker 

och ting fungerar och upplevs i andra länder. Han menar att det förmodligen alltid kommer 

finnas tomrum att fylla och därför blir man i delar tvungen att lära sig genom misstag.  

Vi menar att detta förmodligen är en viktig aspekt att vara medveten om när man interagerar 

med människor från andra kulturer. Om man blir hämmad i sitt uttryckssätt på grund av att 

man är rädd för att göra misstag tror vi att en farlig situation uppstår, kommunikationen blir 

troligen lidande.  Även Håkan nämner under intervjun att det är viktigt att man inte känner att 

det uppstår en hotfull situation bara för att man inte alltid vet hur man ska bete sig, vilket 

styrker vårt resonemang.  

Håkan berättar för oss att man inom Sandvik använder sig av olika redskap för att skapa en 

enad väg i mötet med andra kulturer. Vi menar att detta kan vara ett mycket effektivt sätt att 

verka över nationsgränser; genom att använda sig av samma färg, form och språk känner 

förmodligen personerna som ska ta del av ett meddelande en trygghet i situationen och har 

kanske därmed lättare att förstå sammanhanget. Vidare upplever vi det som att Håkan ser 

Sandviks utbildade kommunikatörer som en ovärderlig hjälp vid utformningen av ett budskap. 

Vi tycker att det är en styrka att man tillsammans kan hjälpas åt att paketera sitt meddelande 

på det effektivaste sättet. 

Vidare delger Håkan att mycket av kommunikationen med medarbetare över nationsgränser 

sker genom intranät eller via telefonmöten och videokonferenser. Vi tror att den 

interkulturella kommunikationen blir effektivare om man har möjlighet att även studera 
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ansiktsuttryck och kroppsspråk, det faller sig således naturligt ifall man upplever den här 

typen av kommunikationsförfarande som besvärlig.  

För Lars-Olof är den viktigaste aspekten när man arbetar i främmande kulturer att man visar 

hänsyn och respekt för sina medmänniskor. Även Herlitz (2007) presenterar att en av de 

största orsakerna till störningar i kommunikationens kvalitet är bristande respekt. Vi menar, 

precis som Lars-Olof, att det är en förutsättning att man respekterar sin motpart för att man 

överhuvudtaget ska ha en möjlighet att kunna kommunicera med varandra. 

5.3.1.1 Verbal kommunikation 

Herlitz (2007) framhäver att det kan uppstå vissa problem vid användandet av ett annat 

språk än det egna modersmålet; en diskussion mellan två personer som inte har samma 

förstaspråk, kan ofta bli lite diffust. Författaren menar att man ofta missar lite i nyanser och 

exakthet, vilket innebär att man har svårt att uttrycka det man faktiskt önskar. Håkan betonar 

att de han samtalar med, precis som honom, har engelska som andraspråk. Han behöver 

således inte använda onödigt fina akademiska ord, utan gör sig förstådd med det begränsade 

ordförråd han besitter.  

Vi är av den mening, att det förmodligen är lättare att kommunicera med en part som 

behärskar det engelska språket lika ”dåligt/bra”. Våra egna erfarenheter av det engelska 

språket är att vi i exempelvis Thailand måste dra ner nivån på språket och de finare orden för 

att folket där ska kunna förstå oss, men att vi i Storbritannien måste tänka två gånger extra 

och verkligen gräva fram de förstklassiga orden. Vi tror helt enkelt att man måste anpassa 

språket till omständigheterna, det vill säga situationen och personen man samtalar med. 

Håkan nämner att man vid vissa tillfällen inte kan kommunicera med varandra direkt, man får 

ibland ta hjälp av en tolk för att kunna uttrycka sina åsikter. Detta, menar Håkan, är ett jobbigt 

sätt att samtala på då man blir hämmad och begränsad i sitt arbete. Vi har förståelse för 

Håkans tankegång, även om vi själva inte har erfarenhet av tolkar så tror vi att situationen kan 

kännas obekväm. Vi menar att det lätt kan bli så att man inte vet vem man ska titta på och 

vem man faktiskt ska tala med.  

Lars-Olof betonar att det viktigaste är att kunna försäkra sig om att man kan kommunicera 

med sin motpart, om det sedan sker via en översättare eller med gester spelar ingen större roll. 

Han menar att man måste överkomma eventuella språkliga hinder för att kunna genomföra en 

affär. Vi tycker att Lars-Olof resonemang visar ett professionellt agerande, vi menar, precis 

som honom, att det väsentliga är att man kan kommunicera. Bara för att kommunikationen 

sker via en tolk, tycker vi inte att man ska bli hämmad i sitt arbete. Visserligen är det så att 

gester inte alltid förmedlar de rätta orden, men kräver situationen kroppsspråk och tecken så 

får man se till att även det fungerar.  

Lars-Olof nämner att han på företagsmöten i andra kulturer, har vissa praktiska saker i åtanke; 

exempelvis som att låta andra prata till punkt. Detta kan styrkas av Herlitz (2007) tankegång, 

författaren menar att man i Sverige är van att låta sin motpart prata klart innan man själv tar 

ord. I andra kulturer, där det inte anses oartigt att avbryta, kan svensken således ha svårt att få 
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sin röst hörd. Vi tror att svenskens natur, att inte avbryta sina kollegor, gör att han i många 

hänseenden hamnar i skymundan. Vi kan tycka att svensken bör stå på sig mer och agera för 

att få sin röst hörd. Vi menar således att även om det upplevs som obekvämt att avbryta så 

måste man göra det för att inte uppfattas som mesig. 

Herlitz (2007) betonar den svenska ledarens förmåga att se varje samtal med kvalitetsstämpel. 

Författaren framhäver ordet ”kallprat”, som sällan har någon motsvarighet i andra språk. 

Kjell, som även han framhäver kvalitet, vikt och värde, berättar att han själv använder en 

äggklocka under företagsmöten med de anställda. Han ser tidtagning som ett användbart 

arbetssätt där varje person ges lika mycket spelrum att tala. Vi tror att många svenskar, 

däribland oss själva, inte reflekterar över begreppet ”kallprat”, det vill säga att vi inte är 

medvetna om att vi ser varje samtal med olika ögon. Det faktum att Kjell tar upp 

användningen av äggklockan stärker dock resonemanget om att vi faktiskt ser samtal med 

olika kvalitet.  

5.3.1.2 Icke verbal kommunikation 

Herlitz (2007) menar att en del av den icke verbala kommunikationen består i att individer 

använder sig av sin händer när de talar; författaren framhäver att om gest och ord inte passar 

ihop så skapas ofta stor förvirring hos mottagaren. Kjell berättar att det är väldigt vanligt med 

misstolkningar i kroppsspråk när man möter människor från andra kulturer. Återigen 

poängterar Kjell att det är viktigt att man har viss kunskap om andra kulturers sedvänjor för 

att kommunikationen ska fungerar effektivt.  

Håkan uttrycker ett starkt obehag av att vara tvungen att kindpussas med kollegor han möter 

över nationsgränser; enligt honom har människor runt om i världen dock lärt sig att anpassa 

sig till det mer internationella språket som är att hälsa genom att skaka hand med varandra. 

Även Lars-Olof nämner att detta hälsningssätt har kommit att höra till det mer globala 

språket. Herlitz (2007) menar, i motsats till informanterna, att kindpussar kommit att bli allt 

vanligare.  

Vi tror att globaliseringen och det faktum att människor allt oftare möts över nationsgränserna 

har kommit att innebära att människor i allt högre grad anpassar sig till att hälsa genom att ta i 

hand; detta tror vi bidrar till att mindre pinsamheter uppstår i hälsningssituationer. Vi vill 

dock understryka att detta resonemang kanske stämmer bättre överens med hur man beter sig i 

affärsvärlden. Vi menar således att människor som inte är vana att möta personer från andra 

kulturer kanske håller fast vid den vanliga hälsningen, exempelvis just kindpussar.  

I ett annat sammanhang har vi funnit en tydlig koppling mellan vårt teoretiska material och 

det som framkommit under en av intervjuerna. Kjell framhäver att han i början reagerade 

väldigt starkt och upplevde obehag av att män tar mer på varandra i andra kulturer. Obehag, är 

enligt Herlitz (2007), vanligt förekommande bland framförallt svenska män. Författaren 

menar att vissa kan uppleva ett starkt besvär av att tala med någon som envisas med att ta på 

en. Vi tycker att det var intressant, och framförallt roligt, att Kjell drar en parallell till fulla 

svenska killar, det vill säga att det är först när svenska män är alkoholpåverkad som det inte 

upplevs som obehagligt att ta på varandra. Vi tror vidare att det är vanligt förekommande, och 
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kanske mer okej, för svenska män att ta på varandra i sportsammanhang som exempelvis 

fotboll. 

Under intervjuerna ansåg vi att våra respondenter hade vissa svårigheter med att delge 

konkreta icke verbala händelser. Vi var av den uppfattningen att de inte stött på några större 

problem, men ju djupare de grävde i tankarna desto mer framkom. Vi menar att den icke 

verbala kommunikationen i många hänseenden sker omedvetet och att intervjupersonerna 

därför, till en början, hade svårt att sätta finger på faktiska händelser. Detta resonemang styrks 

av Herlitz (2007), som menar att mycket av den icke verbala kommunikationen sker utan att 

man faktiskt reflekterar över det. 

5.4 Situationsanpassat ledarskap 

Vi tror att man måste anpassa sin ledarstil efter de olika förhållanden man möter, detta visar 

enligt oss, förmåga att kunna ändra på sin tankegång. Håkan nämner 

situationsanpassningsförmåga som en viktig egenskap i ett framgångsrikt ledarskap; han 

nämner att det är först på plats som man vet hur man ska bete sig.   

Vi tror att det är viktigt att vara medveten om att olika kulturer faktiskt kräver olika typer av 

ledarskap; vi har svårt att tro att en ledare kan upprätthålla samma typ av stil i Kina som i 

Sverige. Vi tror att vissa situationer kräver hårdare, mer auktoritär ledarstil, medan andra 

kräver mjukare, mer låt-gå mentalitet. Vårt resonemang styrks av Bruzelius och Skärvad 

(2004) som menar att olika situationer faktiskt kräver olika typer av ledarskap. Författarna 

menar att detta är nödvändigt för att kunna uppnå ett så effektivt arbetsresultat som möjligt.  

Bruzelius och Skärvad (2004) nämner även att det är en kombination mellan ledaren och 

medarbetarens egenskaper som tillsammans med en given situation, avgör vilken ledarstil 

man till slut tillämpar. Vi menar att denna reflektion visar på en verklighet, det är ett faktum 

att ens egna egenskaper tillsammans med motpartens personlighetsdrag, på en viss plats, 

avgör hur man kommer att agera som individ.  

Håkan poängterar att det är viktigt att i grova drag känna till människor karaktärsdrag så att 

man som ledare lättare ska kunna anpassa sig. Han menar att man i en global arbetsmiljö 

måste ta hänsyn till människors olika bakgrunder. Även Lars-Olof nämner att anpassningen i 

många hänseenden utgår ifrån förväntningar hos den mötande kulturen. 

Vi tycker att Lars-Olofs beskrivning av hans arbetsmetod i Tjeckien, visar på en 

situationsanpassning. Att han blev tvungen att tillämpa ett ledarskap för att få medarbetarna 

att jobba som en effektiv organisation, när de hade ett otydligt styre, klargör att 

omständigheterna krävde ett mer maktfullkomligt ledarskap. Lars-Olofs berättelse om 

avskedandet av en anställd, är ett utmärkt exempel på anpassning, vi vill framhäva att 

avskedssituationen i Tjeckien således krävde ett mer auktoritärt ledarskap.  

Lars-Olof betonar att man som ledare måste lära sig att leva med förändringar för att kunna 

vara med i utvecklingen. Vi tror att detta tankesätt är något han ville förmedla till arbetarna i 

Tjeckien. För att kunna ändra synen på ledarskap, tror vi, att Lars-Olof försökte påverka dels 

situationen men även medarbetarnas uppfattning om hur en ledare bör vara. Vi menar således 
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att han successivt kunde börja tillämpa ett mer medarbetarorienterat ledarskap. Vårt 

resonemang styrks av Bruzelius och Skärvad (2004) som menar att medarbetarnas positiva 

inställning underlättar ett ledarskap med medarbetarinriktad styrning.  

Bruzelius och Skärvad (2004) framhäver även att ledarstilen blir mer delegerande när 

medarbetarnas mognad är hög. Vi tolkar det, som att Lars-Olof, hade för avsikt att tillämpa ett 

mer fritt och delegerande ledarskap i Tjeckien och menar att ett ökat behov av 

individorientering blev aktuellt.  

Vi tror att man på en kortare tjänsteresa måste anpassa sig till situationen i allt högre grad för 

att få något vettigt uträttat. Lars-Olof säger att han exempelvis blir mer beslutsmässig i USA 

för att situationen kräver det, men vi tror även att det till viss del beror på att han inte ser 

någon mening i att försöka förändra ett fungerande ledarskap på endast några dagar. Om man 

däremot befinner sig i en kultur under en längre tid, som Lars-Olofs fem år i Tjeckien, tror vi 

att man inte nödvändigtvis behöver anpassa sig i lika stor utsträckning. Vi menar att man då 

successivt influerar egna åsikter och försöker påverka situationen allt mer. 

Håkan framhäver återigen vikten av fingertoppskänsla och förmåga att kunna anpassa sig 

efter situation; han menar att man bör veta när man kan behöva ändra på sig. Om situationen 

kräver ett kliv från det svenska, demokratiska till ett lite mer auktoritärt, så måste man veta 

när det är lämpligt med en ändring. Vi tycker att Håkans resonemang är en perfekt 

beskrivning på en ledares insatser över nationsgränserna, tankegången styrker helt enkelt att 

det situationsanpassade ledarskapet är det mest lämpliga arbetssättet när man verkar i andra 

kulturer.  

Håkan nämner att de människor som han möter i sitt arbete över nationsgränserna är väldigt 

beresta och besitter därför stora erfarenheter av att möta andra kulturer. Han menar att det har 

kommit att innebära att han inte alltid behöver anpassa sig till rådande kultur. Trots att Håkan 

säger att han inte blir tvungen att anpassa sig i dessa situationer vill vi framhäva att vi anser 

att det situationsanpassade ledarskapet fortfarande är tillämpligt. Den situation och de 

människor Håkan möter gör att han kan utöva ungefär samma typ av ledarskap där, som 

hemma. Vi menar vidare att det är en intressant tanke, vi undrar då om världen börjat 

krympa? 

Håkan betonar att man ibland blir tvungen att leda sina medarbetare i rätt riktning när de inte 

klarar av att arbeta med fria tyglar; han påpekar återigen situationsanpassningens betydelse. 

Detta resonemang delas av Bruzelius och Skärvad (2004) som menar att om en medarbetare 

inte fixar en fri uppgift så blir individorienteringen låg och det är då ledarens uppgift att 

instruera. Vi vill framhäva att denna typ av vägledning blir viktig när man vill utveckla och nå 

en effektiv arbetssituation. 

Kjell framhäver att han anpassar sig till olika kulturer främst genom att respektera deras 

skillnader. Han påpekar att hans personliga åsikter inte ändras bara för att han arbetar i ett 

annat land tillsammans med andra kulturer. Vi delar samma åsikt som Kjell, och menar att 

man inte nödvändigtvis behöver ändra sin uppfattning bara för att man blir tvungen att 

anpassa sitt ledarskap.  
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Kjell påpekar även att det finns stunder och förhållanden när han väljer att inte anpassa sig 

trots att situationen kräver det. Han går således emot det situationsanpassade eftersom att det 

känns mer naturligt för stunden att agera på ett annat sätt. Vi kan tycka att det i vissa 

sammanhang är okej att avvika från situationen och bara göra det som känns rätt, men vill 

samtidigt understryka att det inte passar i alla hänseenden. Om Kjell vill bjuda med en 

anställd på lunch trots att det mer eller mindre är ”förbjudet” så anser vi att det är okej 

eftersom det i princip är obetydligt i förhållande till arbetet. Skulle en medarbetare däremot ha 

problem med en fri uppgift anser vi att man måste anpassa sig till situationen och göra det 

som omständigheterna kräver, ett låt-gå ledarskap är med andra ord inte lämpligt.  

Även om man behöver anpassa sitt ledarskap till en viss situation så anser vi att man inte får 

glömma vem man är som individ. Vi menar att man bör känna en trygghet i sig själv och inte 

frångå sina grundprinciper. Detta är även en åsikt som Håkan delar; han menar att man kliver 

ur sin person och får ett anpassat beteende för stunden men att det är viktigt att man vet och 

förstår när man förändrar sig. Det är således en förutsättning att ha en naturlig grund att falla 

tillbaka på så att man inte anpassar sitt beteende i allt man gör.  
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6. Slutsats 

Detta avslutande avsnitt innehåller våra slutsatser med studiens syfte och 

problemformulering som utgångspunkt. Vi kommer även ge förslag på vidare forskning inom 

ämnet. 

Syftet med denna studie var att utreda hur den svenska ledaren anpassar sitt ledarskap i mötet 

med andra kulturer. Vår intention var således att undersöka hur ledaren påverkas av de 

kulturskillnader som råder; om det moderna ledarskapet går att tillämpa i andra kulturer samt 

hur man låter skillnaderna bryta igenom och inverka på den interkulturella kommunikationen. 

Efter genomförd studie kan vi konstatera att det i både teori och empiri framkommer att det 

finns kulturella skillnader länder emellan. Vi anser att man måste respektera de skillnader som 

råder. Genom att ta hänsyn, vara lyhörd och lyssnande till människor från andra kulturer kan 

man minska eventuella kulturkrockar. Vi tror att en effektiv interkulturell kommunikation 

endast kan uppnås genom en inbördes anpassning mellan parterna, med andra ord ”it takes 

two to tango”.  

Genom teoretisk kunskap om andra kulturer kan man få ökad förståelse för andra folkgrupper; 

detta blir således en del av förberedelsen inför det mångkulturella. Vi vill dock tillägga att 

detta inte räcker för att uppnå en verkningsfull kommunikation. För att veta hur man ska 

anpassa sig i mötet med annan part så krävs främst praktiska erfarenheter. Vi menar således 

att ”learning by experience” är den viktigaste aspekten för ett lyckat interkulturellt möte.  

Vi har kommit fram till att ledare verksamma över nationsgränser måste anpassa sitt beteende 

till de människor de möter; det gäller att respektera motpartens bakgrund och personlighet. En 

slutsats är således att våra respondenter blir tvungna att anpassa sig i mötet med annan kultur. 

Det bör dock poängteras att graden av anpassning självklart varierar beroende på vilka 

människor man möter och i vilken situation detta sker.   

Hur den praktiska anpassningen går till har studerats i vårt empiriska material och vi kan 

utifrån det dra slutsatsen att interaktionen skiljer sig från kultur till kultur. Det ledarskap som 

fungerar i ett land, behöver inte nödvändigtvis fungera i ett annat. För att den interkulturella 

kommunikationen ska ha en positiv verkan på arbete över nationsgränserna, är det enligt oss, 

en förutsättning att vara medveten om att alla kulturer har olika sedvänjor samt att människor 

är olika. 

Att begreppet modernt ledarskap har olika innebörd i olika länder är att se som ett faktum; vår 

slutsats är att den definition vi gett begreppet modernt ledarskap, inte går att tillämpa i alla 

kulturer. Vi vill understryka att man som ledare, verksam i andra kulturer, trots detta kan 

försöka påverka och influera ett mer modernt tänkande. Detta kan leda till att allt fler 

organisationer, där en svensk modern ledare är verksam, kan komma att anamma ett ”nytt” 

ledarskap.  

Vi vill poängtera att denna studie varit individbaserad och att tolkningen hade kunnat se 

annorlunda ut om vi intervjuat andra individer. Denna slutsats är således tillämplig för våra 

respondenter i en given situation, och kan inte ses som allmänt giltig. 
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Allt fler företag rör sig över nationsgränser, människor från olika kulturer möts idag i högre 

utsträckning vilket bidrar till att erfarenheter av kulturella möten ökar. Vår slutsats är att 

affärsvärldens gränser tenderar att suddas ut. De som rör sig i den globala affärsvärlden är 

beresta och innehar mer kulturell erfarenhet än många andra; vi tror att detta har bidragit till 

att dessa människor funnit en gemensam väg i den internationella kommunikationen och att 

kulturella skillnader därmed inte bryter igenom i samma utsträckning.  

Vi vill understryka att vi inte menar att nationsgränser suddats ut och att det inte kommer 

finnas kulturella skillnader länder emellan, utan snarare att det uppstått en egen kultur inom 

den globala affärsvärlden samt större kännedom och förståelse för andra kulturer. 

Avslutningsvis vill vi framhäva att ledarskapet bör tillämpas utifrån situationen; det är egna 

erfarenheter tillsammans med motpartens erfarenheter i ett sammanhang som avgör vilket 

ledarskap som är mest verkningsfullt. Vår slutsats är med andra ord att ett situationsanpassat 

ledarskap är nödvändigt när man arbetar över nationsgränser. 

6.1 Förslag på vidare forskning 

Efter att ha genomfört vår studie har det fötts tankar som vi tycker skulle vara intressanta att 

undersöka ytterligare.  

Det vore intressant att genomföra en studie om interkulturell kommunikation med ökad insyn 

i interaktionen. Att kunna se hur båda parter reagerar och kommunicerar i mötet med varandra 

vore en lämplig vidare forskning. Observationer skulle således kunna vara en ytterligare del 

av metoden. 

Vidare vore det intressant att studera huruvida ledaren tar med sig jobbet hem, det vill säga 

ifall arbetet som sker över nationsgränserna tillämpas i ledarskapet på hemmaplan. Kan 

ledaren påverka företagskulturen i det svenska företaget med den kunskap och de erfarenheter 

han fått från andra kulturer? 

Ytterligare en aspekt att studera är ifall den teknologiska utvecklingen, såsom Internet, 

påverkat kvaliteten på den interkulturella kommunikationen och ledares arbetssätt över 

gränserna.  
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8. Bilaga 

Bakgrund 

1. Namn, ålder, tjänst? 

2. Vad heter företaget du jobbar på och vad arbetar ni med? 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

4. Har du någon formell ledarutbildning? 

5. Har det företag du arbetar på någon ledarskapsfilosofi? 

Ledarskap 

1. Vad tycker du utmärker typiskt svenskt ledarskap? 

2. Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en ledare? 

3. Vad attraherar dig mest med ledarrollen? 

4. Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap? 

5. Vilka svårigheter ser du i utövandet av ditt ledarskap? 

6. Om vi säger modernt ledarskap – vad tänker du på då? 

7. Hur tycker du att kommunikationen ser ut mellan dig och dina medarbetare? 

Kultur 

1. Har du genomgått någon intern utbildning/förberedelse om kultur och de skillnader 

som finns? 

2. Vad har du för erfarenhet av andra nationaliteter och kulturer? Vilka länder har du 

hittills besökt under din tid på denna arbetsplats? 

3. Vad tycker du är typiska karakteristiska drag för ”svensk kultur”? 

4. Vilka skillnader anser du vara störst mellan svenskt och utländskt ledarskap? 

5. Vad har du för erfarenhet av interkulturell kommunikation? Hur påverkar detta din 

arbetsroll? 

6. Hur tycker du att man ska agera som ledare när man arbetar i en främmande kultur? 

Hur/Vad gör du för att anpassa dig när du möter någon av annan kultur? 

7. Har du någonsin känt att du inte kan tillämpa samma ledarskap i utlandet/andra 

kulturer som du gör i Sverige? – om ja – på vilket sätt? – om nej – hur kommer det 

sig? 

8. Om man ser på relationen till anställda, tror du att en svensk ledare skiljer sig från en 

utländsk? 

9. Vilka aspekter anser du är viktiga när två främmande kulturer möts? 

 


