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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på om preferensen för hög- och 

lågkontextuell kommunikation skiljde sig signifikant åt mellan individer från 

individualistiska respektive kollektivistiska kulturer i en mångkulturell miljö. En 

kvantitativ enkätundersökning användes som metod och enkäten besvarades av 150 

studenter vid Högskolan i Jönköping och Uppsala universitet. Två självskattningsskalor 

hämtade från tidigare studier användes för att mäta graden av de två 

kulturdimensionerna och kommunikationsstilarna. Två multipla regressionsanalyser 

utfördes för att undersöka det samband mellan kollektivistiska kulturers preferens för 

högkontextuell kommunikation och indvidualistiska kulturers preferens för 

lågkontextuell kommunikation som påvisats i tidigare studier. Det gjordes även två 

variansanalyser för att undersöka skillnader i kommunikationsstil beroende på kön, och 

vistelsetid i Sverige. Resultatet bekräftade delvis tidigare forskning, då det visade ett 

signifikant samband mellan hög grad av kollektivism och högkontextuell 

kommunikation, samt en högre preferens för högkontextuell kommunikation hos 

kvinnor.  
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate if preferences for high- and low context 

communication differed significantly between individuals from individualistic and 

collectivistic cultures, living in a multicultural environment. A quantitative survey was 

used as method and the survey was answered by 150 students at Jönköping University 

and Uppsala University. Two self-assessment scales, obtained from previous studies 

were used to measure the degree of the two cultural dimensions and communication 

styles. Two multiple regression analyzes were performed to investigate the connection 

between collectivist cultures preference for high context communication and 

individualistic cultures preference for low context communication, that has been found 

in previous studies. Two ANOVAs were also performed to investigate differences in 

communication style depending on sex and length of stay in Sweden. The results partly 

confirmed previous research, reporting a significant link between high degree of 

collectivism and high context communication, as well as a higher preference for high 

context communication among women.  
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1. Introduktion 

Under lång tid har människor från olika kulturer levt geografiskt åtskilda från varandra 

och inte behövt hantera kulturskillnader. Människor som tillhör samma kultur förstår 

varandra genom att de delar liknande värderingar, beteendemönster och språk. 

Kommunikationen bygger på likheter, medan interkulturell kommunikation snarare 

handlar om att förstå och respektera skillnader hos varandra. Historiskt sett har mötet 

mellan olika kulturer skapat stora problem och lett till konflikter, förtryck och till och 

med folkmord. Det har gjorts försök att sudda ut kulturella olikheter genom att påtvinga 

människor en annan religion, politik, etc., för att de ska bli mer lika en själv (Milton, 

1998). Det senaste decenniet har den kulturella mångfalden ökat markant i vårt samhälle 

i takt med den ökade globaliseringen, vilket medfört att vi blivit allt mer beroende av 

varandra. Numera är det nästintill omöjligt att undvika samspel med människor från 

andra kulturer, vilket ställer högre krav på interkulturell förståelse än tidigare.  

 

1.1 Hofstedes kulturbegrepp och kulturdimensionsteori  

Kultur har definierats av antropologen Hofstede (2001) som den kollektiva 

programmeringen av den mänskliga hjärnan. Enligt honom sker denna programmering 

under inflytande av en individs sociala miljö och påbörjas i familjen, för att sedan 

fortsätta i skolan, på arbetsplatser och i samhället i övrigt. Han menade vidare att kultur 

är något som påverkar alla aspekter av mänsklig aktivitet, vilket bland annat inkluderar 

verbal kommunikation (Hofstede 2001; Prykarpatska, 2008).  

Hofstede (2001) gjorde i slutet av 60-talet och början på 70-talet en stor 

kartläggning av nationella kulturella skillnader, vilket inkluderade över femtio länder 

och hundratusen personer anställda på ett internationellt företag. I sin studie upptäckte 

han fyra övergripande kulturdimensioner där de nationella kulturella värderingarna 

skilde sig åt. Varje land fick en gradering på var och en av dimensionerna.  

I föreliggande studie fokuserades det enbart på Hofstedes (2001) 

individualism/kollektivismdimension. Hofstede fann att ju högre graden av 

individualism var inom en kultur, desto större fokus var det på individen och 

individuella prestationer. I de kulturer där graden av kollektivism var hög, var det 

däremot gruppens välbefinnande som prioriterades högst. Därav låg stort fokus på att 

upprätthålla harmonin i gruppen genom hänsynstagande till övriga gruppmedlemmar 

och samarbete dem emellan i dessa kulturer.  
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1.2 Individualistiska & Kollektivistiska kulturer 

Triandis (enligt Neuliep, 2009) fann att länder med hög grad av individualism tenderade 

att vara moderna industrisamhällen med ekonomier baserade på specialisering. Till 

dessa kulturer hörde engelsktalande länder i världen och länder i Västeuropa. 

Kollektivistiska kulturer återfanns i mindre utvecklade länder och inkluderade stora 

delar av Afrika, Asien och Latinamerika.  

Triandis (enligt Neuliep, 2009) hävdade vidare att individens känslomässiga 

bortkoppling från olika ingrupper som familjen exempelvis, var en viktig del av 

individualistiska kulturer. Detta menade han berodde på att individen lär sig att vara 

självständig eftersom det är något eftersträvansvärt i individualistiska kulturer. Individer 

som levde i kollektivistiska kulturer tenderade däremot att vara känslomässigt bundna 

till sina ingrupper under hela sin livstid. De tillhörde också färre grupper än individer i 

individualistiska kulturer på grund av gruppmedlemmarnas gemensamma ansvar och 

ömsesidiga beroende av varandra. Inom kollektivistiska kulturer var det vanligt att 

gruppmedlemmarna delade liknande värderingar och de betraktades inte som egna 

individer, utan som en del av en grupp.  

Triandis (enligt Neuliep, 2009) fann även att hierarki och status var en viktig del 

av kollektivistiska kulturer och att en individs beteende i dessa kulturer styrdes av 

dennes roll i gruppen. Han trodde att kollektivism baserades på att samarbete mellan 

individer leder till överlevnad, vilket kräver någon som kan leda gruppen, samt att 

gruppmedlemmarna följer gruppens normer och att det är harmoni inom gruppen.  

Triandis och Gelfand (1998) fann i senare empiriska studier att individualism och 

kollektivism kunde vara antingen horisontell eller vertikal. I horisontella kulturer 

betonades jämlikhet, medan hierarki var viktigt i vertikala kulturer. En 

självskattningsskala (SCS skala) konstruerades av Singelis, Triandis, Bhawuk och 

Gelfand (1995) för att mäta dessa kulturdimensioner och modifierades senare av 

Triandis och Gelfand (1998), som reducerade antalet items i den ursprungliga skalan 

från 32 till 16 items.  

 

1.3 Kommunikationsstilar – Högkontextuell & Lågkontextuell kommunikation 

Halls (1976; 1984) studier visade bland annat att individer från individualistiska, 

respektive kollektivistiska kulturer hade olika preferenser vad det gäller 

kommunikationsstil. Det som framkom var att individer från kollektivistiska kulturer 

generellt sett tenderade att använda sig mer utav högkontextuell kommunikation som är 
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abstrakt, underförstådd och indirekt, medan individer från individualistiska kulturer 

istället föredrog lågkontextuell kommunikation, vilket innebär kommunikation som är 

rättfram, tydlig och direkt.  

En självskattningsskala med 80-items för att mäta hög-, respektive lågkontextuell 

kommunikation konstruerades senare av Gudykunst (enligt Kim, S., Eugene, Polyorat, 

Kawpong och Alden, L., Dana. (2003). Genom explorativ faktoranalys fann han åtta 

olika dimensioner, varav sex av dessa kunde kopplas samman med lågkontextuell 

kommunikation och de resterande två med högkontextuell kommunikation. De flesta av 

dessa dimensioner låg i linje med Halls (1976; 1984) tidigare forskning.  

Gudykunst (enligt Kim m.fl., 2003) fann att lågkontextuell kommunikation 

kännetecknades av användning av känslor som en vägledning för individens sätt att 

kommunicera på. För högkontextuell kommunikation var det däremot viktigt att inte 

visa sina känslor öppet för att upprätthålla goda relationer med andra. Dramatisk 

kommunikation var även det ett kännetecken för lågkontextuell kommunikation, som 

innebär att argument, övertalning och användning av många ord i konversationer anses 

viktigt. Typiskt för lågkontextuell kommunikation var också öppenhet och exakthet. 

Konversationen förväntas inte ge varken mer eller mindre information än vad som 

krävs. Personer som använde sig av lågkontextuell kommunikation kände sig också 

obekväma då tystnad uppstod i en konversation. De såg tystnad som ett tomrum som 

måste fyllas med något. I högkontextuella kulturer däremot betraktades tystnader som 

uppstår i konversationer som meningsfulla.  

Vidare fann Gudykunst (enligt Kim m.fl., 2003) att högkontextuell 

kommunikation känneteckandes av indirekt kommunikation och interpersonell 

känslighet, vilket innebär att en stor del av informationen i konversationen är 

underförstådd och utläses ur kontexten, samt att personer i dessa kulturer har en hög 

känslighet när det gäller att uppfatta andra människors indirekta budskap.  

Enligt Wood (2009) finns det även en könsskillnad vad gäller 

kommunikationsstil. Kvinnor använder sig av indirekt kommunikation i större 

utsträckning än vad män gör, vilket är typiskt för högkontextuell kommunikaton. Män 

är däremot mer direkta i sin kommunikation, något som kännetecknar lågkontextuell 

kommunikation.  

 



9 
 

1.4 Kulturförändringar i ett mångkulturellt samhälle 

Både Hofstedes (2001) och Halls (1976; 1984) studier har kritiserats för att vara 

föråldrade med tanke på att deras jämförelser av kulturer utgick ifrån nationsgränser och 

utfördes under en tid då vi levde mer åtskilda än vad vi gör idag på grund av 

globaliseringen (Würtz, 2005). 

 Hofstede och Hofstede (2005) utgick från att kultur inte är en genetisk 

konstruktion, utan något som formas i den sociala miljö som en individ vistas i. Detta 

borde innebära att kulturer förändras över tiden i ett mångkulturellt samhälle, där olika 

kulturer kommer i kontakt med varandra. Hofstede och Hofstede (2005) hävdade dock 

vidare att de grundläggande värderingarna inom en kultur inte påverkas nämnvärt av 

samhällsförändringar, då det är något som går i arv från generation till generation. De 

menade att det endast är sedvänjorna inom kulturer som förändras över tiden.  

Då det råder flera åsikter om hur kulturer har påverkats av det senaste decenniets 

samhällsförändringar finns det anledning att genomföra nya studier i mångkulturella 

miljöer för att ta reda på om det samband som Hall (1976;1984) fann mellan olika 

kulturers preferenser för en viss kommunikationsstil fortfarande är gällande i dagens 

globala samhälle. Även i ett vidare praktiskt perspektiv är detta viktigt, exempelvis för 

att kunna arbeta med interkulturell förståelse i skolan och på olika arbetsplatser.  

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att göra en undersökning i en mångkulturell miljö, 

för att ta reda på om det samband Hall (1976; 1984) fann i sin studie mellan 

kollektivistiska kulturers preferens för högkontextuell kommunikation och 

individualistiska kulturers preferens för lågkontextuell kommunikation fortfarande 

gäller. Studien avsåg även att undersöka om preferensen för en viss kommunikationsstil 

med avseende på hög- och lågkontextuell kommunikation, skiljde sig åt beroende på 

kön och vistelsetid i Sverige.  

* Skiljer sig preferensen för en viss kommunikationsstil, med avseende på hög- 

och lågkontextuell kommunikation signifikant åt beroende på graden av självskattad 

individualism och kollektivism hos individer i en mångkulturell miljö?  

* Finns det en preferens för en viss kommunikationsstil med avseende på hög- och 

lågkontextuell kommunikation beroende på kön och vistelsetid i Sverige? 
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2. Metod 

 

2.1 Deltagare och urval 

En webenkät skickades ut till studerande vid Högskolan i Jönköping och Uppsala 

Universitet. Kraven för att få delta i undersökningen var att personen skulle vara 

studerande och bosatt i Sverige. Studenter valdes ut som målgrupp för studien på grund 

av att de tillhör den generation som växt upp under den tid då globaliseringen tagit fart. 

Webenkäten besvarades av totalt 150 personer. På grund av tillvägagångssättet för att 

rekrytera deltagare till undersökningen genom massutskick via mail med ett okänt antal 

studenter som mottagare gick det inte att kartlägga bortfallet i studien.  

Könsfördelningen i undersökningen var 62% kvinnor och 38% män. Deltagarna 

var i åldern 18-49 år (m=24,5, s=4,4). Av studiens 150 deltagare hade 61% utländsk 

härkomst och totalt 41 olika nationaliteter fanns representerade i undersökningen. Den 

geografiska spridningen illustreras i Figur 1. En övervägande majoritet av deltagarna 

hade europeiskt ursprung (75%). Därefter kom deltagare med asiatiskt ursprung (16%). 

Övriga kontinenter i världen var betydligt mindre representerade och stod endast för 9% 

tillsammans, av det totala antalet deltagare i undersökningen. När det gällde vistelsetid i 

Sverige hade majoriteten av deltagarna bott i Sverige i mindre än 2 år (51%) och 

resterande 49% hade bott i landet i mer än 2 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Enkätdeltagarnas geografiska spridning 
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2.2 Material 

I studien gjordes mätningar av två variabler, hög-/lågkontextuell kommunikation och 

kulturdimensionerna individualism/kollektivism. För att mäta dessa variabler 

konstruerades en enkätundersökning med totalt 52 frågor, indelad i två delar. (Se Bilaga 

1). Enkäten skickades ut till både svenska och utländska studenter. För att uppnå en hög 

svarsfrekvens i båda grupperna behölls enkätfrågorna på originalspråket engelska, då 

det är ett universellt språk som alla förstår.  

Den första delen av enkäten avsåg att mäta kulturdimensionen och innehöll frågor 

som mätte graden av individualism och kollektivism hos respondenterna. Triandis och 

Gelfands (1998) modifierade version av Singelis SCS skala (självskattningsskala) med 

totalt 16 items användes för detta syfte. Skalan har validerats i flera tvärkulturella 

studier (Ghosh, 2004; Lee & Choi, 2005). Den är egentligen uppdelad på fyra delskalor, 

men har i föreliggande studie slagits ihop till två delskalor som mäts med 8 frågor 

vardera. Individualism bildar en av dessa skalor och mäts av fråga: 6, 7, 9-11, 16, 17 & 

20. Kollektivism utgör den andra skalan och mäts av fråga: 5, 8, 12-15, 18 & 19. 

Svarsalternativen bestod av en niogradig likertskala, där respondenten blev ombedd att 

markera till vilken grad han eller hon höll med om ett påstående.  

Enkätens andra del mätte respondentens preferens för hög- och lågkontextuell 

kommunikation. Här användes en modifierad version av Gudykunsts (enligt Neuliep 

2009) ursprungliga självskattningsskala. Gudykunst (enligt Kim, Polyorat & Alden, 

2003) hade ursprungligen med 80 items i sin undersökning, vilket i Neuliep (2009) har 

reducerats till 32 items. Lågkontextuell kommunikation mättes av fråga: 24, 26, 27, 30, 

36, 39, 41-45, 48, 49, 51 & 52 och högkontextuell kommunikation mättes av fråga 21-

23, 25, 28, 29, 31-35, 37, 38, 40, 46, 47 & 50. Svarsalternativen bestod i likhet med 

kulturdimensionsskalan av en niogradig likertskala, där respondenten blev ombedd att 

markera till vilken grad han eller hon höll med om ett påstående. Den ursprungliga 

skalan har kunnat valideras i senare studier (Kim m.fl., 2003).  

 

2.3 Tillvägagångssätt  

För att undersöka studiens syfte konstruerades en webenkät. Innan enkäten sändes ut 

gjordes en pilotundersökning. I den framkom att det fanns en del frågeformuleringar 

som var otydliga och det gjordes några små justeringar för att dessa frågor skulle bli 

tydligare för respondenten. Ordningsföljden på frågorna ändrades också en del för att 

undvika att liknande frågor skulle hamna direkt efter varandra. Därefter skickades 
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enkäten ut till studenter vid Högskolan i Jönköping och Uppsala Universitet. Detta 

gjordes genom ett massutskick via de båda skolornas studentmail. I början av 

enkätundersökningen upplystes respondenterna om att deltagande i studien var frivilligt 

och att de skulle förbli anonyma.  

 

2.4 Design och dataanalys 

En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning, baserad på självskattningsfrågor 

användes för att studera forskningsproblemet. Vid analys av datamaterialet genomfördes 

två multipla regressionsanalyser och två variansanalyser i statistikmjukvaran  SPSS. Ett 

p-värde på 0,05 krävdes genomgående i studien för att eventuella skillnader skulle 

betraktas som statistiskt signifikanta.  

Medelvärdet för varje respondent beräknades för de oberoende variablerna 

individualism och kollektivism, samt de beroende variablerna hög- och lågkontextuell 

kommunikation. Därefter gjordes två multipla regresssionsanalyser för att ta reda på om 

hög- och lågkontextuell kommunikation var beroende av individualism och 

kollektivism.  

För att se om kön hade någon betydelse för preferensen av kommunikationsstil 

gjordes en variansanalys för varje kommunikationstyp som beroende variabel och kön 

som oberoende variabel. Respondenterna delades också in i två olika kategorier 

beroende på hur lång tid de hade bott i Sverige. Den ena gruppen bestod av de som hade 

bott i Sverige i mindre än 2 år och den andra gruppen utgjordes av de som hade varit 

bosatta i Sverige i mer än 2 år. Denna kategorisering gjordes för att fördelningen av 

individer i de två grupperna skulle bli så jämn som möjligt. Därefter gjordes en 

variansanalys för varje kommunikationstyp som beroende variabel och vistelsetid som 

oberoende variabel. En jämförelse mellan olika åldersgrupper gjordes inte eftersom 

åldersfördelningen bland respondenterna var relativt jämn.  
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3. Resultat 

Resultatet av de multipla regressionsanalyserna som gjordes för att undersöka 

sambandet mellan olika kulturers preferenser för en viss kommunikationsstil redogörs 

först. Därefter följer resultaten av de två variansanalyser som gjordes för att undersöka 

skillnader i kommunikationsstil beroende på kön och vistelsetid i Sverige. Enbart de 

signifikanta resultaten redovisas och övriga resultat går att finna i Bilaga 2.  

 

3.1 Kommunikationsstil och kultur 

Ur Tabell 1 nedan går det att utläsa att sambandet endast var signifikant för kollektivism 

(p < 0,01). Sambandet var positivt linjärt (Beta 0,28), vilket innebär att graden av 

skattad högkontextuell kommunikation ökade med ökningen av kulturell kollektivism.  

 

Tabell 1: Samband mellan högkontextuell kommunikation (beroende variabel)  

och individualism, respektive kollektivism (oberoende variabler) 

Oberoende 

variabler 

R
2
 df MS F b p 

 

 

Individualism 

0,09 2 4,56 7,14  

0,07 

 

0,38 

Kollektivism     0,28 0,00 

 

Tabell 2: Samband mellan lågkontextuell kommunikation (beroende variabel)  

och individualism, respektive kollektivism (oberoende variabler) 

Oberoende 

variabler 

R
2
 df MS F b p 

 

 

Individualism 

0,23 2 16,62 21,65  

0,38 

 

0,00 

Kollektivism     0,25 0,01 

 

Som Tabell 2 visar förelåg det ett signifikant samband mellan båda typerna av kultur 

och lågkontextuell kommunikation. Graden av förändring i lågkontextuell 

kommunikation i samband med ökningen av typ av kultur var dock högre för den 

individualistiska kulturen (Beta 0,38 för Individualism vs. 0,25 för Kollektivism). 
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3.2 Kommunikationsstil, kön och vistelsetid i Sverige 

 

3.2.1 Kön. En variansanalys visade en signifikant skillnad mellan könen för 

högkontextuell kommunikation, där kvinnorna hade en högre preferens för 

högkontextuell kommunikation än männen; (F(1)=6,51, p < 0,01).  

 

Tabell 3: Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för kön och 

kommunikationsstilar 

 Män  

n=58 

Kvinnor  

n=92 

Kommunikationsstil m         (s) m      (s) 

Högkontextuell 5,7      (0,7) 6,1    (0,9) 

Lågkontextuell 5,3      (1,0) 5,3    (1,0) 

 

3.2.2 Vistelsetid i Sverige. En variansanalys visade att det inte förekom någon 

signifikant skillnad mellan de som bott i Sverige i mindre än 2 år och de som bott i 

Sverige i mer än 2 år, vare sig för högkontextuell kommunikation eller lågkontextuell 

kommunikation.  
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4. Diskussion 

Syftet med studien var att ta reda på om det samband Hall (1976;1984) fann i sina 

tidigare studier mellan kollektivistiska kulturers preferens för högkontextuell 

kommunikation och individualistiska kulturers preferens för lågkontextuell 

kommunikation fortfarande var gällande i dagens mångkulturella samhälle. Resultatet 

kunde bekräfta delar av hans forskning, då ett signifikant samband kunde påvisas 

mellan kollektivistiska kulturer och en preferens för högkontextuell kommunikation. 

Detta innebar att personer som skattade sig högt på kollektivismskalan i större 

utsträckning föredrog indirekt kommunikation som är abstrakt och underförstådd 

framför lågkontextuell kommunikation som är mer direkt och tydlig.   

Sambandet för lågkontextuell kommunikation var däremot signifikant för både 

individualism och kollektivsm, dock något högre för den individualistiska kulturen, 

vilket delvis motsäger Halls (1976;1984) studier som inte visade något signifikant 

samband mellan kollektivism och lågkontextuell kommunikation. Det går dock bara att 

spekulera kring vad detta kan bero på, då resultatet inte pekar i någon entydig riktning 

och urvalsgruppen var för liten för att kunna göra några allmänna generaliseringar.  

Det skulle t.ex. kunna tolkas som att individer från kollektivistiska kulturer 

förändrar sin kommunikationsstil från hög- till lågkontextuell kommunikation efter att 

ha bott i Sverige en viss tid som en anpassning till den svenska kulturen, då Sverige är 

ett land som i tidigare studier har förknippats med en preferens för lågkontextuell 

kommunikation.  

Variansanalysen för vistelsetid visade dock att det inte fanns någon signifikant 

skillnad beroende på vistelsetid i Sverige för preferensen av kommunikationsstil. Detta 

tyder i motsats på att kommunikationsstil är något inom en kultur som inte påverkas då 

olika kulturer kommer i kontakt med varandra, i likhet med Hofstedes och Hofstedes 

(2005) antagande om att endast sedvänjor inom en kultur påverkas av 

samhällsförändringar. Det är dock svårt att dra några slutsatser kring detta utan att göra 

upprepade mätningar över en längre tid för att se hur individers preferens för 

kommunikationsstil förändras i ett mångkulturellt samhälle. 

Föreliggande studie kunde även delvis bekräfta det tidigare studier (Wood, 2009) 

funnit om kvinnlig och manlig kommunikation, då resultatet visade en signifikant 

könsskillnad för högkontextuell kommunikation, där kvinnorna hade en högre preferens 

för högkontextuell kommunikation än männen. Däremot kunde resultatet inte bekräfta 

att män föredrog lågkontextuell kommunikation i högre utsträckning än kvinnor. 
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Slutligen får man inte glömma bort att det även finns individuella variationer inom 

kulturer och att de flesta personer bär på både individualistiska och kollektivistiska 

drag. I dagens mångkulturella samhälle dessutom finns flera olika kulturer 

representerade inom ett och samma land, vilket gör det svårt att göra generaliseringar på 

nationell nivå i likhet med Hofstedes (2001) tidigare studier.  

 

4.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden i form av en kvantitativ enkätundersökning ansågs lämplig i 

förhållande till forskningsfrågorna eftersom en enkät gjorde det möjligt att få ihop ett 

större urval än vid en kvalitativ studie. Detta var viktigt för att kunna göra 

generaliseringar och för att få tillförlitliga resultat. Valet av urvalsgrupp med enbart 

studenter som deltog i undersökningen begränsade dock möjligheten att göra 

generaliseringar som kan sägas vara representativa för individualistisk och 

kollektivistisk kultur, vilket gör att resultatet endast kan appliceras på studenter. Om det 

hade varit möjligt att undersöka flera olika grupper i samhället hade detta gett en mer 

representativ bild av dessa två kulturer.  Urvalet var också avsevärt mindre än de urval 

som använts i tidigare studier som finns refererade, vilket ytterligare begränsar 

möjligheten att dra några generella slutsatser som får direkta konsekvenser för teorier på 

ämnesområdet.  Föreliggande studie skulle dock kunna utgöra ett underlag för nya, mer 

omfattande studier gällande olika kulturers preferens av kommunikationsstil i ett 

mångkulturellt samhälle.  

Fördelarna med att använda sig av en webenkät som insamlingsmetod var att det 

garanterade respondenterna anonymitet, vilket sannolikt gjorde att de gav ärliga svar på 

enkätfrågorna. Det gjorde det också enkelt för respondenterna att delta i undersökningen 

och de kunde själva välja när de ville besvara enkäten. Övriga fördelar med att använda 

sig av en webenkät var att datainsamlingen gick snabbt och effektivt och innebar en låg 

kostnad. Även bearbetningen av datamaterialet underlättades av att alla svar fanns 

sparade i en databas. En enkät som datainsamlingsmetod gör det också enkelt att 

upprepa undersökningen med samma frågor och få liknande resultat, vilket ger studien 

en hög reliabilitet. 

Begränsningarna med att använda sig av en webenkät är vanligtvis bristen på 

kontroll över vilka som besvarar enkäten. Detta undveks genom att använda 

universitetens studentmail för att sända ut länken till webenkäten, så att enbart studenter 

som var målgruppen för studien skulle få tillgång till den. En annan nackdel med att 
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använda sig av en webenkät var att det inte fanns någon på plats som kunde förtydliga 

eventuella frågetecken kring enkäten och därför kan det förekomma en del missförstånd. 

Enkätfrågorna var t.ex. på engelska, vilket inte var modersmålet för majoriteten av 

respondenterna, vilket kan ha påverkat hur de uppfattade frågorna. En viss försiktighet 

bör därför iakttas vid tolkningen av resultatet. Det gick heller inte att kartlägga bortfallet 

i undersökningen eftersom det var okänt hur många studenter som mottog massutskicket 

med länken till webenkäten som sändes ut via mail. Detta kan ha haft en negativ 

påverkan på undersökningens tillförlitlighet, då det inte är säkert att de som svarat på 

enkäten är representativa för hela undersökningsgruppen.  

Enkätfrågorna för att mäta individualism/kollektivism, samt hög-/lågkontextuell 

kommunikation baserades på två modifierade självskattningsskalor) som använts i 

tidigare undersökningar (Triandis & Gelfand, 1998; Neuliep, 2009) för att mäta samma 

variabler och har validerats i flertalet studier (Ghosh, 2004; Lee & Choi, 2005; Kim. 

m.fl., 2003). Därför anses enkätfrågorna vara ett tillförlitligt mått för de båda beroende 

och oberoende variablerna i studien, vilket är av stor vikt vid analysen av resultatet, då 

studiens frågeställningar ska besvaras. Något som kan ha påverkat hur individerna 

svarade på frågorna var att de påståenden som mätte kollektivism innehöll mer 

eftersträvansvärda egenskaper i samhället i jämförelse med påståendena som mätte 

individualism. Detta kan ha medfört att respondenterna svarat utifrån hur de idealistiskt 

sett skulle önska att det var och inte utifrån de värderingar de faktiskt har. De 

påståenden som mätte graden av kollektivism förknippades t.ex. med egenskaper som 

innebar att man tog hänsyn till och samarbetade med andra människor och så vill nog de 

flesta människor framstå. Däremot är det nog mindre vanligt att man ser sig själv som 

en självisk person som inte glädjs åt andras framgångar och gör allt för att vinna, vilket 

var egenskaper som förknippades med individualism i enkäten.  

 
4.2 Framtida forskning 

För framtida studier skulle det vara intressant att göra om samma enkätundersökning på 

en mångkulturell arbetsplats för att se om resultatet blir detsamma. Detta skulle göra det 

möjligt att även nå den grupp av människor som är födda utomlands, men bott i Sverige 

en längre tid. Det skulle också bli mer jämförbart med Hofstedes (2001) undersökning 

som utfördes på ett internationellt företag. Det kan även vara en god idé att inkludera 

individer som innehar olika positioner i samhället i en undersökning för att se om detta 

har någon påverkan på resultatet.  
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Preferens av kommunikationsstil skulle även kunna bero på ålder och hur länge en 

person har bott i sitt hemland. I föreliggande studie var åldersfördelningen relativt jämn, 

vilket inte gjorde det möjligt att göra några jämförelser beroende på ålder. Det skulle 

därför vara intressant att undersöka en grupp med större åldersvariation.  

Ytterligare en faktor som skulle kunna påverka preferensen av 

kommunikationsstil är vilken situation det gäller, det vill säga att preferensen av 

kommunikationsstil skiljer sig åt beroende på om man kommunicerar med någon på 

jobbet/skolan eller med en familjemedlem/vän exempelvis. Studier som beaktar dessa 

situationella faktorer är ett ämne för framtida forskning.  
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Bilaga 1: Webenkät 

 

Intercultural communication 

This survey takes about 5-10 minutes to do. Your participation is voluntary and 

anonymous. After reading each question, choose the number which mostly applies to 

you. If you are unsure or think that a question does not apply to you, then choose 

number 5. Press the button that says "skicka" at the bottom of this page, once you have 

finished the survey. * Mandatory 

 

 

1. Sex *  

 Female 

 Male 

 

2. Nationality *  

 

3. Age *  

 

4. Number of years I have lived in Sweden *  

 

 

5. To me it’s a pleasure to spend time with others. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

6. I like to compete with others *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

7. I often do my own thing *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

8. It is my duty to take care of my family, even when I have to sacrifice what I want. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 



9. When another person does better than I do, I get tense. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

10. Winning is everything *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

11. My personal identity, independent of others is very important to me. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

12. Family members should stick together no matter what sacrifices are required. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

13. I feel good when I cooperate with others. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

14. Parents and children must stay together as much as possible. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

15. It is important to me that I respect the decisions made by my groups. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

16. I rely on myself most of the time; I rarely rely on others. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

17. It is important that I do my job better than others. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 



18. The well-being of my coworkers is important to me. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

19. If a coworker gets a prize I would feel proud. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

20. I would rather depend on myself than others. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

21. I catch on to what others mean, even when they do not say it directly. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

22. I show respect to superiors, even if I dislike them. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

23. I use my feelings to determine whether to trust another person. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

24. I find silence uncomfortable in a conversation. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

25. I communicate in an indirect way. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

26. I use many colorful words when I talk. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 



27. In argument, I insist on very precise definitions. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

28. I avoid clear-cut expressions of feelings when I communicate with others. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

29. I am good at figuring out what others think of me. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

30. My verbal and nonverbal speech tends to be very dramatic. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

31. I listen attentively, even when others are talking in an uninteresting manner. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

32. I maintain harmony in my communication with others. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

33. Feelings are a valuable source of information. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

34. When pressed for an opinion, I respond with an ambiguous statement/position. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

35. I try to adjust myself to the feelings of the person with whom I am communicating. 

*  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 



36. I actively use a lot of facial expressions when I talk. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

37. My feelings tell me how to act in a given situation. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

38. I am able to distinguish between a sincere invitation and one intended as a gesture of 

politeness. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

39. I believe that exaggerating stories makes conversations fun. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

40. I guide people through my emotions. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

41. I find myself initiating conversations with strangers while waiting in line. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

42. As a rule, I openly express my feelings. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

43. I feel uncomfortable in social conversations where everybody else is talking except 

me. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

44. I reveal personal things about myself easily. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 



45. I like to be accurate when I communicate. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

46. I can read another person "like a book". *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

47. I keep silent to avoid upsetting others when I communicate. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

48. I openly show my disagreement with others. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

49. I am a very precise communicator. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

50. I can sit with another person, not saying anything and still be comfortable. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

51. I think that untalkative people are boring. *  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 

 

52. I am an extremely open communicator. *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Totally disagree 
         

Totally agree 



Bilaga 2: Ej signifikanta resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6: Medelvärden (m) och standardavvikelser (s) för vistelsetid och 

kommunikationsstilar 

  (Mindre än 2 år) n=76  (Mer än 2 år) n=74 

Kommunikationsstil m         (s) m      (s) 

Högkontextuell 6,0      (0,8) 5,9    (0,8) 

Lågkontextuell 5,4      (1,0) 5,2    (1,0) 

 

 

Tabell 4: Kommunikationsstil och kön 

Kommunikationsstil df F P 

Lågkontextuell 1 0,02 0,88  

 

 

Tabell 5: Kommunikationsstil och vistelsetid i Sverige 

Kommunikationsstil df F p 

Högkontextuell  1 0,11 0,74 

Lågkontextuell  1 2,62 0,10 


