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Sammanfattning 
 
Att allt fler och fler multinationella företag tar sig ut på marknaden är ingen nyhet, det har 

pågått under flera år, trots detta är det fortfarande ett högaktuellt ämne att forska kring då flera 

frågetecken fortfarande kvarstår.  

 

Teorin talar för stora skillnader inom den nationella kulturen mellan de utvalda länderna, 

England, Spanien och Sverige. Men påvisar även att Spanien skiljer sig ytterligare från både 

England och Sverige som då har mer gemensamt.  

 

Uppsatsen undersöker teorins respektive våra intervjuobjekts syn på detta. Studien bygger på 

en kvalitativ ansats med hjälp av intervjuobjekt från tre olika företag; Lear Corporation i 

Sverige, Mtorres i Spanien och Worcester Bosch Group i England. Empirin vi samlat in från 

dessa företag jämfördes med teorin vi läst på och dessa jämförs i en analys och som följs av 

ett slutsatsavsnitt.  

 
Undersökningen har funnit kulturella faktorer som bidrar till att påverka ledarskap och att 

dessa faktorer påverkar ledarna beroende på vilken kultur de kommer från. Vidare fann vi att 

det svenska och engelska ledarskapet är mer likasinnade, i förhållande till det spanska som 

skiljer sig en aning från de två övriga. I det stora hela stämmer vår empiri överens med teorin, 

men avvikelser av olika slag förekommer.  
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1 Introduktion 

Europa håller på att förändras, integreringen av europeiska samhällen genom EU har 

resulterat i en ökad interaktion genom Europas gränser. Ökad internationalisering har gjort att 

företagen behöver skicka fler representanter till utlandet. Därför är det idag av oerhörd vikt 

för multinationella organisationer att förstå de kulturella skillnaderna som råder på de olika 

marknaderna. De kulturella faktorerna påverkar de beslut som företag måste fatta och spelar 

därmed en mycket viktig roll för dessa. Dock har ledare världen över olika förutsättningar 

även om de utför samma saker, oavsett vilket land de arbetar i. Dessa olika förutsättningar 

kommer vi i denna avhandling att behandla, genom att besvara frågan ”På vilka sätt kan 

ledarskap inom multinationella företag i England, Spanien och Sverige påverkas av kulturella 

skillnader?” Till vår hjälp kommer vi att använda oss av såväl litteraturstudie som en 

empiristudie där vi intervjuar tre olika ledare med tre olika nationaliteter.  
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1.1 Problembakgrund 
 

Att ta tillvara den etniska mångfalden är idag med största sannolikhet  en överlevnadsfråga för 

multinationella företag, även i EU-länder som England, Spanien och Sverige. Mötet med olika 

kulturer kan dock ställa till med problem för såväl medarbetare som ledare och kräver därmed 

en särskild kulturell kompetens av varje enskild ledare. Att kunna utnyttja, att människor med 

olika bakgrund bidrar med olika perspektiv, exempelvis när det gäller kvalitet, kundrelationer 

och sätt att lösa konflikter. Jonas Nyström på CIU, Centrum för Internationellt 

Ungdomsutbyte (personlig kommunikation, 11 januari, 2006) anser att man måste bekräfta 

oliktänkande och andra skillnader mellan människor, medan Bjerke (1998) menar att nyttan 

av mångfald i multinationella företag är mycket stor, då den bidrar till att öka insikten om så 

väl svenska som utländska marknader. Även globaliseringen är en faktor som bidrar till att 

fler kommer i kontakt med olika kulturer i sitt arbete. Jonas Nyström på CIU (personlig 

kommunikation, 11 januari, 2006) menar dock att leda grupper där flera kulturer finns 

representerade inte alltid är så enkelt, även om det är eftersträvansvärt. Man måste dock inse 

hur svårt det kan vara att komma in i en annan kultur, då den egna kulturen kan liknas vid en 

jättelik databas som reglerar allt vi gör (Stein et al, 2000 & Pugh et al, 2002).  

Som chef bör man dock vara beredd på att mångkulturella möten består av krockar och 

frustrationer. Något som betraktas som en tillgång i en kultur kan vara negativt i en annan. En 

svensk chef kan exempelvis lätt uppfattas som oflexibel och konflikträdd utomlands, 

samtidigt som svenskt ledarskap också förknippas med egenskaper som pålitlighet och 

punktlighet (J. Nyström, personlig kommunikation, 11 januari, 2006). Engelska ledare 

däremot  associeras främst med lust att anta de utmaningar som de ställs vid beslutsfattandet 

(Maitland, 2006). Spanska ledare beskrivs som auktoritära och respektlösa gentemot de 

anställda (Walter, 2003). För den som är chef i mångkulturella miljöer är det extra 

betydelsefullt att främja den interpersonella kommunikationen, på så sätt ökar kunskapen om 

medarbetarna och deras olika kulturer. En chef som leder personer från flera olika kulturer bör 

arbeta aktivt för att skapa en trygg och öppen atmosfär. Genom träning kan man lära sig att 

värdesätta olika personliga kvaliteter, som man av tradition inte har reflekterats över, detta 

leder då till att man lättare kan se på vilket sätt de bidrar till verksamheten. 

En guide för arbetssökande inom Europa varnar för problem som kan uppstå i samband med 

möten med andra kulturer.  

För Spanien, Sverige och England skrivs följande; 



Kulturella skillnader inom ledarskap i England, Sverige och Spanien 

3 

Spanien: ”Be aware of the (enormous) regional differences, which are shown in both cultural 

manners and language (and in cuisine!)” 

Sverige: “The reliability and soundness of Swedish brands like Saab and Ikea are significant 

for doing business in Sweden. The Swedes like people who do not stick out in the crowd, as 

outstanding behaviour is not appreciated.” 

England: “The British have a fondness for debate and view meetings as gatherings to seek 

agreement rather than to issue instructions. They put a lot of poise, wit and diction in their 

way with words, but often do not realise that not everybody is a native speaker.” 

(Labourmobility, 2003). 

Dessa uttalande kanske inte känns så allvarliga men det visar ändå att det kan finnas problem 

att lösa. För att upptäcka vilka problemen kan vara så skall vi intervjua tre företagsledare i tre 

länder, England, Spanien och Sverige. 

1.2 Problembeskrivning 
Dagens multinationella företag är i allra högsta grad tvungna att förstå de kulturella skillnader 

inom nationell kultur som råder på de olika marknader som de opererar inom. 

Med andra ord, de kulturella faktorerna har en viktig roll i de beslutsprocesser som ett företag 

har att ta ställning till (Pugh et al, 2002). Vi är intresserade av att djupare analysera dessa 

faktorer och har därför valt att inrikta oss på ledarskapet som en nyckelpunkt i vår 

frågeställning.  

Då multinationella företag ständigt är utsatta för olika utmaningar som knyter an till just de 

nationella kulturella frågeställningar, faller det sig därför naturligt att ledare inom företagen 

också har lärt sig att hantera dessa skillnader. Det vore därför intressant att kartlägga vilka 

erfarenheter som dessa ledare har och deras uppfattningar om dessa, vare sig de är positiva 

eller negativa och på vilka sätt dessa kulturella skillnader kan påverka ledarskapet. Kan det till 

och med vara så att kulturen inte är något som påverkar ledarskapet i någon nämnvärd 

mening? Eller är det så att kulturen kan vara en faktor som bestämmer vem som lyckas eller 

misslyckas? Kan ett företag gynnas av en djupare förståelse av de kulturella skillnaderna som 

kan råda inom ledarskapsrollen? Om så är fallet vilka faktorer är det som uppfatta som 

positiva och vilka är de negativa? 

Frågorna är många men relevansen av dessa ökar i takt med att den globala konkurrensen ökar 

och man har allt mindre marginal för misstag (Maitland, 2006).  
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1.3 Problem formulering  
På vilka sätt kan ledarskap inom multinationella företag i England, Spanien och Sverige 

påverkas av kulturella skillnader? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka de problem som kan uppstå på grund av kulturella 

skillnader i ledarskap inom tre multinationella företag. I och med detta har vi valt ut en 

engelsk, en spansk och en svensk ledare. Studien skall sedan jämföra de tre ledarnas 

uppfattning med varandra, genom detta vill vi öka förståelsen för olika syner i ledarskap 

baserat på kulturer. Vi hoppas att studien även skall bidra med att belysa de problem som 

uppstår när ledare med olika kulturella bakgrunder möts, dvs. När en engelsk, spansk och 

svensk ledare möter andra kulturer.  

1.5 Definitioner 

1.5.1 Globalisering 

Globalisering är ett kontroversiellt begrepp, där somliga påstår att dagens ekonomi är 

gränslös. Det vill säga att information och kapital flödar fritt över gränserna, allt enligt 

konsumenters önskan och att den globala marknadsplatsen är ett faktum. Andra, såsom 

globaliseringsskeptiker menar istället att vi visserligen har en internationell ekonomi i viss 

mån, men att nationalstater fortfarande spelar en viktig roll och att globalisering är mer en 

ideologi än en beskrivning av verkligheten. 

Globalisering innebär även att en mängd företeelser successivt internationaliseras och 

integreras över hela världen. Det påstås även att globalisering idag är en trend som omfattar i 

stort sett hela samhället och att det därigenom ökar det ömsesidiga beroendet mellan delar av 

världen samt att stabila och politiska relationer mellan stater blir allt viktigare. (Norstedts 

Plus, 1997; Bonniers lexikon, 1998) 

 1.5.2 Kultur 

Kultur har ett flertal olika betydelser, men i enlighet med denna studie kommer dock följande 
innebörd vara mer aktuell än andra.  

Enligt Watson (2001) kan kultur ses som en uppsättning antaganden som delas av en grupp. 

Där grundläggande antaganden ingår, det vill säga vad som tas förgivet som sanning, men 

som ofta kan vara omedvetet. Värderingar och normer där värderingar är medvetna val om 
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vad som är bra eller dåligt och normer är regler, principer och regler som baseras på 

värderingarna. Samt artefakter som är den synliga delen av kulturen, det kan vara beteende, 

vad som sägs, samt fysiska föremål. Detta lärs ut till nya om vad som skall uppfattas som 

riktigt. Detta prövas dock hela tiden gentemot verkligheten. 

 1.5.3 Etnisk mångfald 
Konceptet med etnisk mångfald är idag viktigare än någonsin till följd av en utbred doktrin 

om frihet och demokrati, traditionellt sett har samhället inte haft ett helt friktionsfritt 

förhållande till det. Etnisk mångfald är arvet efter politiska erövringar och migrationer, det är 

ett av aspekten i den sociala strukturen som kan hittas i de flesta nutida samhällen och 

organisationer. Dagens samhälle och organisationer praktiserar en mix bestående av en 

kombination av tolerans, ömsesidigt beroende och separatism (Encyclopedia Britannica, 

2002).  

 1.5.4 Kulturella faktorer 
Är de faktorer som har den bredaste inverkan på människor eftersom de bildar en stabil 

uppsättning av värderingar, insikter, preferenser och reaktioner som man lär sig genom livet. 

(Encyclopedia Britannica, 2002) 

 1.5.5 Universalism 
För en person som är universalist är lagar och regler mer angeläget än förhållande till andra 

människor såsom t.ex. vänskap. En universalist anser inte att man kan lita på en partikularist 

då dessa oavsett anledning kommer att tala osanning för att hjälpa sina nära och kära. 

(Norstedts Plus, 1997) 

 1.5.6 Partikularism 
För en person som är partikularist är förhållande gentemot familj och vänner mer essentiellt 

än lagar och regler. En partikularist anser inte att man kan lita på en universalist då dessa inte 

ens skulle hjälpa en vän i nöd genom att tala osanning. (Norstedts Plus, 1997) 

 1.5.7 Multinationella företag 
Utmärkande drag för de multinationella företagen är inte bara att de är stora företag med stor 

export till olika delar av världen utan även att de bedriver tillverkning i flera länder förutom i 

hemlandet. Detta kan ske i egen regi eller med hjälp av underleverantörer. Multinationella 

företag är viktiga bland annat genom spridandet av tekniskt kunnande samt skapande av nya 

arbetstillfällen. (Nordstedts Plus, 1997) 
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 1.5.8 Individualism 
Individualism avser i allmänhet att ge tonvikt åt den enskilda och därför motsats till, och 

möjligen även på bekostnad av, gruppen. Ämnar även den enskilda människans initiativ och 

deras frihet i mer generell bemärkelse. Vidare har individualism negativa konnotationer i 

vissa samhällen, och associeras därmed med egoism. (Norstedts Plus, 1997) 

 1.5.9 Kollektivism 
Kollektivism är att se människan främst som en del av en grupp, ett kollektiv, och inte som en 

enskild person. Det är att sätta gruppen främst, före den enskilda människan. Oftast vill 

kollektivister främja en viss grupp och ge den gruppen rättigheter som inte andra grupper har. 

(Bonniers lexikon, 1998) 

 1.6 Avgränsningar      
Eftersom syftet med studien är att ta reda på om det finns några kulturella skillnader inom 

ledarskap i England, Sverige och Spanien är det första kravet att det skall finnas ett 

intervjuobjekt från respektive land som dessutom har erfarenhet av att jobba med andra 

nationaliteter än sin egen. Det andra kravet är självklart att de måste sitta på någon chefsnivå, 

då uppsatsen studerar ledarskap, dock har vi valt att inte inrikta oss på någon speciell 

chefsnivå då vi anser att det inte är relevant för studien.  

 

Intervjuobjekten valdes slumpmässigt och kontaktades i första hand via telefon där tid för 

intervju bestämdes som sedan skedde under personligt möte. Dock kunde inte samtliga 

författare närvara vid samtliga intervjuer, utan dessa genomfördes utav var och en. För bättre 

kvalitet av intervjuerna hade det varit att föredra om alla hade kunnat närvara vid samtliga tre 

intervjuerna, men då vi alla befann oss i olika länder gick detta tyvärr inte att ordna. 

 

På grund av tidsbrist kunde dessvärre endast tre intervjuer genomföras. För att få en ännu 

bättre bild av problemet hade vi självklart velat genomföra fler intervjuer, men som nämns 

ovan fanns tyvärr ingen tid till detta.  
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2 Metod 

2.1 Val av metod 
Det finns främst två inriktningar inom vetenskaplig metod (Halvorsen, 1989). Den ena är 

positivism som använder sig av rationella resonemang och matematiska beräkningar för att 

förklara realiteten. Inom den positivistiska vetenskapstraditionen används kvantitativa 

metoder. Den andra inriktningen är hermeneutik, även kallad tolkningslära, som ser all 

kunskap som relativ. Inom hermeneutiken används kvalitativa metoder till undersökningen.   

 

Studien kräver två grundläggande delar närmare bestämt: teori och empiri. Kopplingen mellan 

dessa två delar är metoden (Halvorsen, 1989). Tillvägagångssättet har stor betydelse för den 

vetenskapliga relevansen, genom dess funktion som sammanhållande länk mellan den 

kunskap som inhämtas via tidigare forskning och den empiri som insamlats för studien.  

 

Den metod som väljs för att genomföra undersökningen beror på forskningsproblemet och 

den frågeställning som skall besvaras. Då vi vill studera vilka kulturella skillnader som kan 

påverka ledarskapet inom multinationella företag väljer vi att använda oss av en kvalitativ 

forskning, då den går på djupet och lägger tyngdpunkten på process, förståelse och tolkning 

(Merriam, 1994).  Eftersom vi även önskar använda oss av ett så mångsidigt empiriskt 

underlag som möjligt, talar även detta för en kvalitativ metod. Vi har även valt att utföra den 

kvalitativa studien i form av en fallstudie, då den ger en helhetsbild av sociala processer och 

sammanhang. Här nedan följer en uppställning över skillnaderna på en kvalitativ och 

kvantitativ undersökning. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Data som ord och text 

Ostrukturerad 

Fokusera på processen 

Explorativ och förklarande 

Bygger teorier 

Subjektiv 

Undersökaren påverkar i mindre 

grad 

Tolkande analys 

Helhetsperspektiv 

Validitet prioriteras 

Kvantitativ 
 
Data som siffror                                         

Strukturerad                                               

Fokusera på variabelns samband            

Beskrivande och förklarande                       

Testar teorier                                       

Objektiv                                                        

Undersökaren påverkar mindre                    

Statistisk analys                                           

Atomiskt perspektiv                                          

Reliabilitet prioriteras     
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När det handlar om att fokusera på en viss situation är en fallstudie, d.v.s. djupundersökning 

av ett färre antal objekt, lämpligt att använda, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) och 

Merriam (1994). Vi kommer dock att undersöka tre olika företag vilket medför att utförandet 

av små N-studier passar oss bättre (Jacobsen, 2002). 

Vi kommer att använda oss av en kvalitativ undersökning där vi inriktar oss på mellanchefer 

då dessa i större utsträckning kommer i kontakt med övrig underliggande personal och således 

därmed de kulturella krockarna inom arbetsstyrkan.  

2.2 Granskning av litteratur 
Under arbetets gång har vi kontinuerligt sökt efter och behandlat litteratur och artiklar inom 

områdena ledarskap, kulturella kollisioner, globalisering och ledarskap inom multinationella 

företag. Vi har främst använt oss av tillgängliga databaser på Notting Hill University, men vi 

har även sökt information via Internet samt nyttjat litteratur från bibliotek inom England, 

Spanien och Sverige då främst i städer såsom Worcester, Barcelona, Pamplona och Halmstad. 

Samtidigt har vi använt oss av ”snöbollsmetoden” d.v.s. de material vi samlat in har i sin tur 

gett uppslag till ytterligare referenser. Slutligen har vi valt ut de mest relevanta fragmenten 

som då kommer att utgöra grunden till vårt teoriavsnitt. 

2.3 Källkritik 
Vi har tagit del av en stor kvantitet teori i form av böcker, artiklar, databaser samt till en viss 

del nyttjat Internet. Dock är vi väl medvetna om risken med att använda sekundärdata, det vill 

säga då vi inte vet hur tillförlitlig källan är (Jacobsen, 2002). Därför granskas vår 

sekundärdata mycket kritisk och vi försöker hela tiden finna fler källor som styrker det vi 

funnit.  

Vi har även haft förmånen att kunna använda oss av den kunskap vi fått i samband med kurser 

som vi har läst på universitetsnivå, i länder såsom England, Spanien och Sverige.  

Det har dock funnits svårigheter med att finna information som ställer våra tre valda länder 

(England, Spanien och Sverige) mot varandra, då detta inte verkar vara någon vanlig 

kombination. Den tidigare forskning som genomförts omfattar oftast den amerikanska, 

latinamerikanska samt även den asiatiska marknaden. 

2.4 Urval  
När vi valde att undersöka de tre länder som tidigare nämnts (Sverige, Spanien och England) 

så grundade vi urvalet dels på vår nuvarande positionering och våra respektive intressen i de 

tre länderna. Det begränsade urvalet av intervjupersoner (tre stycken) har vi gjort för att kunna 
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göra intervjuerna så djupa som möjligt. Vi vill om möjligt få till stånd en personlig kontakt 

med intervjupersonerna för att kunna återkomma med frågor under arbetets gång. Detta på 

grund av att intervjuerna kan utvecklas olika under intervjutillfället och då anser vi det viktigt 

att kunna få svar på dessa nya frågor eller uppslag av alla tre personerna för att kunna göra en 

adekvat jämförelse. 

2.5 Val av fallföretag 
Vi kommer att använda oss av tre fallföretag: Mtorres i Pamplona, Spanien, Lear Corporation, 

Sverige och Worcester Bosch Group i England. Vi har inte lagt så stor vikt på deras olika 

produktionsområden. Vi anser att detta inte är av avgörande betydelse för vår undersökning. 

Om det skulle visa sig att det finns stora skillnader i ledarskap beroende på 

produktionsområden så kommer vi självklart ta upp detta i den efterföljande diskussionen.  

Undersökning grundar sig på kulturella skillnader och dessa påverkas inte alltför mycket av 

inriktningen av produktion.  

Mtorres är ett multinationellt företag som bland annat tillverkar tillbehör till flygplan och till 

vindkraftverk. Det är ett högteknologiskt företag vars anställda är tvungna att vara insatta i 

flera olika språk eftersom produktionen av framförallt flygplansdelarna sker på plats i 

kundernas fabriker som finns i olika länder.  (Mtorres, 2006) 

Lear Corporation grundades 1917 i Detroit, USA och började då tillverka amerikanska 

metallprodukter för bil- och flygplansindustrier.  Idag producerar företaget produkter till hela 

den globala automotiva marknaden och levererar även de fem största kärnprodukterna samt 

system såsom säten, instrumentpaneler, cockpit, dörrar, tak och golv etc. Lear är även den 

ledande tillverkaren av elektroniska produkter. Det finns en produkt tillverkad av Lear i fler 

än 300 namnplåtar runt om i världen.  (Lear Corporation, 2006) 

Worcester Bosch Group grundades 1886 i Stuttgart och har sedan dess expanderat globalt till 

att bli ett multinationellt företag med etableringar i hela världen. Företaget har även etablerat 

sig i England där man har förlagt tillverkningen av varmvattenberedare för hemmabruk i 

Worcester fabriken. Worcester Bosch Group är en av de största tillverkarna av 

varmvattenberedare i England och har en betydande andel av marknaden (Worcester Bosch 

Group, 2006).     

2.6 Val av intervjupersoner 

 Vi kommer som tidigare nämnt att använda oss av tre olika intervjupersoner på 

mellanchefnivå. De måste självklart ha ganska mycket erfarenhet och om möjligt ha arbetat 
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utomlands. Tidigare undersökningar kring dessa frågor har ofta byggt på intervjuer av chefer 

på mellan nivå eftersom de har god kännedom om företaget och dagligen rör sig genom de 

olika nivåerna inom ett företag, vilket leder till att de ständigt kommer i kontakt med 

människor i organisationen. Vi anser därför att vårt val av mellanchefs intervju är ett naturligt 

och korrekt val för vår undersökning. 

2.7 Val av datainsamlings metod 
Vi har planerat att genomföra Datainsamlingen med hjälp av personliga intervjuer, med en 

respondent i varje utvalt företag (spanskt, svenskt och engelskt) på mellanchefsnivå. Innan 

intervjun genomförs skall frågor formuleras som kan ge svar på syftet i undersökningen, Vi 

har med andra ord planerat att utforma en intervjuguide med utgångs punkt från den kunskap 

och de teorier som vi tagit fram i litteraturen. Intervjuguiden skall alltså fungera som ett stöd 

under intervjun och skickas ut några dagar innan intervju tillfället via e-post eller vanligt post, 

dessutom är det tänkt att intervjun skall spelas in med en bandspelare. Vi har valt personliga 

intervjuer eftersom just den här typen av datainsamlingsmetod passar problemställningen och 

valet av ansatts. Metoden erbjuder en stor flexibilitet i arbetet och dessutom hjälper oss att 

skapa en djupare förståelse för problematiken (Jacobsen, 2002).  

Personliga intervjuer har en rad fördelar, komplicerade frågor kan ställas och följas upp och är 

relativt snabba att genomföra. Dessutom kan intervjusituationen skapa ett slags förtroende 

mellan oss och respondenterna eftersom det finns möjligheter för båda parter att ställa frågor, 

vi kan därmed minska risken för missförstånd. Självklart finns det även nackdelar att ta 

ställning till som kostnader för resor, intervjueffekter som är ett resultat av att respondenten 

och intervjuaren påverkar varandra och det kan vara svårt att få tillstånd ett möte med 

respondenten (Kvale, 1996). Rent praktiskt kan man säga att vi tog med oss de kunskaper vi 

fått från litteraturen till intervjuerna för att jämföra och analysera vilka teorier som stämde. 

Var och en utav gruppmedlemmarna har utformat ett antal egna frågor men vi har alla hållit 

oss till intervjuguiden som bifogas.   

2.8  Metod för analys 
En viktig förutsättning för att genomföra en lyckad analys, är att få en så grundlig och 

detaljerad beskrivning som möjligt av våra data (Jacobsen, 2002). För att uppnå bästa möjliga 

resultat genomförde vi tjocka beskrivningar som är rika på detaljer analyser och variationer. 

”Syftet med analysen är att avslöja meningen med frågan, göra des bakomliggande 

förutsättningar och därmed den underförstådda synen på kvalitativ forskning tydliga” (Kvale, 

1997, s162). Med detta i åtanke kategoriserades informationen efter intervju guiden och 
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intervju person, dessutom ville vi identifiera likheter, skillnader och det som påverkat dem. 

Slutligen ställde vi den teoretiska referensramen mot den empiri som vi samlat in, detta för att 

identifiera likheterna och olikheterna. Eftersom vi strävade efter att presentera vår 

undersökning så tydligt som möjligt, bedömde vi det som lämpligt att även analysen skulle 

följa i samma ordning som den teoretiska referensramen. Naturligt viss ville vi försäkra oss 

om att syftet med underökningen hade blivit uppfyll, vilket är ytterligare en anledning till att 

vi använde oss av intervju guiden. 

2.9 Metod för sammanställning av empiri 
Som undersökare är det viktigt att försöka utan att själv färga upplysningarna få en grundlig 

och detaljerad beskrivning av data som har blivit insamlad. Vi skall alltså försöka att 

registrera situationer, intervjuer och samtal så noggrant det går och där med skapa en så kallad 

bred beskrivning som är rik på detaljer, analyser och variationer. Sedan måste en sållning och 

förenkling av data genomföras för att få en överblick så att vi kan förmedla vad vi funnit. 

Därefter kan vi börja tolka data genom att bringa ordning i de fakta vi funnit. Vidare för detta 

oss till den kvalitativa ansatsens stora fördelar d.v.s. skillnaden mellan planering, 

genomförande och analys som är tämligen liten, vilket gör att vi hela tiden har möjlighet att 

återgå till planeringen och förändra upplägget eller genomföra nya observationer och 

intervjuer (Jacobsen, 2002). 

2.10 Undersökningens trovärdighet 
För att undvika misstolkningar och att vi missar något i svaret från respondenten skall 

intervjuerna genomföras med hjälp utav en bandspelare, således bör pålitligheten i 

undersökningen öka. Eftersom ärlighet och öppenhet är som mest betydelsefull vid tolkningen 

kommer vi att redovisa vårt tillvägagångssätt vid själva undersökningen och efteråt. Vi skall 

också försöka komma överens med respondenterna om att få återkomma om något är oklart. 

Genom en uppgiftslämnar validering kan vi alltså få reda på om respondenterna känner igen 

sig i den beskrivning som uppsatsen kommer att ge, självklart behövs en validering mot annan 

teori och empiri för att kontrollera om samstämmighet råder (Jacobsen, 2002 & Kvale, 1996).  

Den insamlade informationen och analysen måste vara trovärdiga för att undersökningen, dess 

resultat och slutsatser ska var användbara. Dock är inget empiriskt mått fritt från mätfel. Det 

finns två slag av denna ofullkomlighet: låg validitet samt låg 

reliabilitet. Validitet svarar på frågan om man verkligen mäter det som man avsett att mäta. 

Problemet med validitet är att det är svårt att säkert veta om mätmetod har hög eller låg 
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validitet. Reliabilitet handlar om hur väl man verkligen mäter det man har för avsikt att mäta. 

(Lekvall, P & Wallin C . Information för marknadsföringsbeslut. s. 55) 

2.11 Alternativ metod 
Om vi som alternativ valt att genomföra en kvantitativ undersökning istället för en kvalitativ, 

kan måhända resultatet blivit en aning annorlunda än vad denna visar. En kvantitativ 

undersökning hade inneburit en möjlighet att tillfråga ett större antal människor, men detta har 

dock aldrig varit ett alternativ för vår studie då det även innebär att vi mister möjligheten till 

mer uttömmande svar, vilket vi värdesätter. Genom att använda oss av en kvalitativ 

undersökning kan vi även få lite hjälp på vägen av våra intervjuobjekt, om något problem 

skulle uppstå i samband med vår forskning.  

Genom intervjuer kan vi även få till stånd intressantare och djupare diskussioner kring ämnet. 

Detta hade vi inte kunnat åstadkomma genom enkäter, som lämnar smalt utrymme för andra 

åsikter än de som efterfrågas.  

 

2.12 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser att man mäter det man skall mäta, det som är relevant i sammanhanget medan 

reliabilitet avser att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Strävan bör ligga i att nå hög validitet 

och reliabilitet.  

Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle, det vill säga de är giltiga i vissa 

situationer men inte i andra. Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i vilken 

situation och för vilken population resultaten är giltiga.  

Reliabilitet handlar om pålitlighet. Hög reliabilitet är ingen garanti för att få hög validitet, 

däremot så förutsätter hög validitet en hög reliabilitet. (Jacobsen, 2002) 

Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att 

man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt.  

För att pröva den interna giltigheten skall två viktiga åtgärder genomföras. Den första är att 

kontrollera undersökningen och slutsatsen mot andra. Den andra åtgärden är att kritiskt 

granska själva resultatet. (Jacobsen, 2002) 

Föreligger det samstämmighet med en eller flera undersökningar kan man säga att giltigheten 

har stärkts men inte att den aktuella undersökningen är sann. Dock kan giltigheten stärkas 

ytterligare om andra kompetenta kommer till samma slutsats som den utförda 

undersökningen, även om de har använt andra metoder. (Jacobsen, 2002) 
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Enligt Jacobsen (2002) är en stor risk vid kvalitativ undersökning då man genomför intervjuer 

är att undersökaren påverkar det fenomen han eller hon undersöker, det vill säga 

intervjuareffekt. Den som intervjuas påverkas av intervjuaren, hur denne talar, använder 

kroppsspråk etc.  
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3 Teori 

3.1 Kultur genom värderingar 

Kulturskillnader finns i värderingar, attityder, uppfattningar, beteenden och hur vi tolkar och 

uppfattar varandra. Erfarenheter bildar ett personligt filter för hur  omvärlden tolkas. Alla 

kulturer har olika filter, dessutom har alla ett individuellt filter. Alla upplever sin egen kultur 

som självklar. Detta kan ibland kallas  för de ”kulturella glasögonen", då de påverkar all vår 

kommunikation. Vad som än visas på tv eller vad folk diskuterar skall man fråga sig genom 

vems filter det presenteras (Hickson, et al, 1995).  

3.2 Kultur som ledningsverktyg 
Kultur anses vara ett kraftfullt ledningsverktyg i många fall, exempelvis i ett värdebaserat 

ledarskap. Enligt Mintzberg (1973) kan det som samordningsprincip anses som effektivt 

oberoende av hur komplex eller förstådd en uppgift är. Dock kan även starka nationella 

kulturer inom organisationer ge motreaktioner i form av subkulturer, samt skapa 

grupptänkande (Granér, 1994).  

 

Det finns flera olika anledningar till varför nationella kulturer inom olika organisationer är 

viktiga. Exempelvis kan nationell kultur ses som ett kraftfullt styrmedel då människor med 

samma värderingar och normer tolkar information på likartat sätt och troligen agerar likartat i 

olika former av beslutssituationer (Thorsvik, 2001).  

Dessutom kan ett företags framgång även bero på sambandet mellan starka 

organisationskulturer och organisationens lönsamhet och resultat. Nationella kulturer kan 

dock både försvaga eller förstärka organisationens struktur genom en avvikelse mellan 

organisationsstrukturen och det faktiska beteendet hos de anställda (Dahlström, 2004).  

Därutöver är kultur värdefullt för anställda genom att bland annat reducera osäkerhet i 

beslutssituationer samt genom att verka motiverande tack vare känslan av gemenskap och 

identitetsskapande, något som bekräftas av såväl Thorsvik (2001) som av Dahlström (2004).  

 

När en förändring, omorganisation eller ändrade arbetssätt, kommer i konflikt med 

verksamhetskulturen, så vinner oftast den nationella kulturen. Om något skall förändras inom 

verksamheten kan det därför vara  klokt att börja med kulturen. Genom att ha en tydlig 

nationell kultur, grundad på gemensamma värderingar, vet medarbetarna hur de skall agera i 



Kulturella skillnader inom ledarskap i England, Sverige och Spanien 

15 

olika situationer. Detta gör det möjligt för cheferna att styra mot målen, istället för att 

detaljstyra. Chefen kan då hålla ögonen på målet, istället för på sina medarbetare.  

Med en stark och tydlig nationell kultur, som stämmer med mål och vision och som delges 

även externt, blir det lättare för ledaren att rekrytera rätt personer. Anställda med värderingar 

som stämmer överens med kulturen, kommer att attraheras av verksamheten, de kommer att 

förstärka kulturen och därmed bidra till framgång. 

Misslyckanden vid sammanslagningar beror ofta på ett försummande av igenkännande av de 

olika verksamheternas kulturer och en prövning av hur de skall kunna fogas samman. Det är 

svårt att foga samman två verksamheter och har de dessutom motsatta kulturer blir det nästan 

omöjligt (Forslund, 1998).  

3.3 Kultur och ledarskap 
 

Något som kräver uppmärksamhet är hur den nationella kulturens styrka påverkar de lokala 

koncepten av ledarskap, den sociala statusen av ledare och den mängd av intryck som 

påverkar ledaren. I vissa länder är ledare av olika slag glorifierade  och idealiserade. 

Exempelvis är flera av de förutvarande ledarna har blivit statyer i parker, och där gator har fått 

sina namn efter en ledare och andra former av avbilder finns av dem. I länder som bland annat 

Sverige är detta mindre förekommande, vilket då också innebär att svenska ledare i mindre 

utsträckning har  haft möjlighet att påverka, i jämförelse med ledare i många andra länder 

(House et al, 1996).  

3.4 Kultur vid globalisering 
 

Europa håller på att förändras, integrationen av europeiska samhällen genom EU har resulterat 

i en ökad interaktion genom Europas gränser. Ökad internationalisering har gjort att företagen 

behöver skicka fler representanter till utlandet. Deltagare i internationella operationer bidrar 

med ett antal fördelar som kommer företaget till gagn vilka inkluderar: 

• Kontroll av utländska operationer 

• Integration och koordination av subsidiära bruk i företags policy 

• Transfereringar av organisations kompetenser mellan enheter 

• Effektiv kommunikation mellan den utländska driften och hem landet 

• Utveckling av internationellt kompetenta ledare 
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Anledningen till att inhemska representanter skickas till utlandet är dels för att det finns en 

stark övertygelse om att det ofta kan vara svårt att hitta tillräckligt många potentiella lokal 

anställda, och dels för att det finns en uppfattning om att hemlands anställda bidrar till en 

ökad kontroll av organisationen (Suutari & Brewster, 1999). 

Det har även visat sig att en stor andel av internationella omplaceringar involverade flyttning 

av ett huvudkontors anställda till utlandet, ett så kallat etnocentriskt tillvägagångssätt 

(placering av anställda i hemlandet på nyckelpositioner i de utländska organisationernas 

enheter) (Heenan & Perlmutter, 1979). Detta har lett till forskning, som fokuserar på den 

ökande internationaliseringen av företag (särskilt i Europa) i syfte att förstå och beskriva den 

rollen som representanter har och hur de anpassar sig till de nya situationerna. Det finns en 

utbredd tro bland företagen att en bra ledare i ett land, är en bra ledare i andra länder, men 

undersökningar har visat att det är inte så enkelt att tillämpa samma ledarskapsstil i olika 

länder. De flesta upplever tvärtom en kulturchock då de måste anpassa sig till den rådande 

kulturen (Suutari & Brewster, 1999). Anpassningen kan beskrivas genom att använda sig av 

U- kurvs teorin, som beskriver hur en representant som är ny i landet kommer att uppleva en 

kort smekmånad där upplevelsen av att vara i ett nytt land är huvudkänslan. Den känslan följs 

sedan av en lång fas av kulturchock där besvikelsen i upplevelsen av det nya landet uppstår 

och får som följd en lägre arbetsmoral. Efter ett tag kommer man in i en fas där man börjar 

anpassa sig och förstå kulturen för att tillslut uppnå en högre nivå av integration i kulturen 

(Torbjörn, 1982).   
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Avstånd Dominerande 

värden 

Länder Organisatoriska 

kännetecken 

Hur det avspeglas 

Långt Kommunikation 
uppifrån och ner  

Spanien  Centralisering  Löner grundas på status 

 Klasstillhörighet är 
något naturligt och 
självklart 

 Traditionell 
ordergång 

Även andra belöningar 
grundas på position i 
organisationen 

 Stort beroende av 
överordnade 

   

 Maktsymboler     

 Vit krage för de 
högst stående i 
maktsfären  

   

     

Kort  Jämställdhet  Sverige Decentralisering  Jämställt belöningssystem 

 Status uppnås 
genom utfört arbete 

 De anställda har mer 
att säga till om 

Mindre löneskillnader 

 Beslut fattas 
gemensamt 

   

 Delaktighet 
uppfattas positivt 

   

 Litet beroende av 
överordnad 

   

 Inga maktsymboler    

Tabell 1 : Kulturella skillnader och ledande värden  
Avstånd från makten: organisatoriska typer 
(S. Dolan, R.S. Schuler, R. Valle, 2003) 
 

I denna tabell ser man klart och tydligt att skillnaderna i organisationer är betydande mellan 

Sverige och Spanien. Man skulle kunna säga att Sverige har kommit längre i 

jämställdhetsarbetet på alla plan inte bara mellan könen. 

3.5 Avståndstagande mot osäkerhet 
 
Enligt Hofstede (2002) är osäkerhet i flera länder något som förknippas med fara, alltså något 

som måste bekämpas och därmed inte accepteras. Spanskt ledarskap tillhör denna grupp som 

inte godtar någon form av risktagande eller osäkerhet inom affärsvärlden. Förhandlingar och 

andra former av möten skall inledas med långa samtal som skall ge spanjoren möjlighet till 

bygga upp ett förtroende för personen han gör affärer med, innan något kontrakt eller dylikt 
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skrivs under. Spanjorer fruktar att misslyckas och är därmed inte särskilt innovativa och 

lägger heller inte särskilt stora resurser på detta område. De satsar hellre på detaljer än att vara 

kreativa och använder sig därmed av specialister och experter för att uppfylla sina mål. Detta 

leder då till att de sällan är först ut på marknaden med sina produkter som dock är mycket 

högkvalitativa.  

 

Både engelskt och svenskt ledarskap är annorlunda i jämförelse med det spanska. Inom dessa 

två former av ledarskap är man mycket riskvillig och välkomnar osäkerhet i högre grad än 

Spanien. Detta medför då högre innovation och kreativitet etc. vilket i sin tur kan leda till 

större risk att misslyckas, sämre kvalitet samt ödslande med tid och pengar, nyskapande för 

nyskapandets skull och inte för att det verkligen behövs, samt att man underskattar risker.  

Vare sig engelska eller svenska ledare är särskilt måna om att behöva bekanta sig med 

personen de förhandlar med innan ett eventuellt kontrakt skrivs under. Enligt en undersökning 

gjord av University of Michigan där frågan som ställdes var ”Can we trust most people?” 

svarade hela 66% av de svenska ledarna ja samt 44% av de engelska ledarna. De spanska 

ledarna var dock betydligt mer skeptiska och endast 34% svarade ja på den frågan. Detta har 

då  till följd att svenska och engelska ledare gärna ser att mötet avklaras så snart som möjligt, 

allt enligt deras stressade tidsplaner, utan några försök till att bekanta sig innan. Däremot kan 

de i efterhand om så önskas utveckla någon form av bekantskap, men detta är dock inget som 

tillhör vanligheterna. (Hofstede, 1982 & Lewis, 1997) 

3.6 Ledarskap 

Ledare världen över utför  samma saker oavsett vilket land de arbetar i, dock har de olika 

förutsättningar. Samtliga individer oavsett bakgrund ingår oftast ledarskap genom kunskap 

eller framgång. Skillnader inom utbildning, klass, ägandeskap, yrke och teknisk expertis är 

dock starka faktorer som påverkar vem som fyller ledarskapsrollen i olika länder (Lee, 1982). 

Det som dock skiljer ledarnas beteendemönster åt är främst baserat på vilken kultur ledaren 

tillhör, det vill säga vilka normer som dominerar, samt vilken religion man tar del av. Även 

vilka förväntningar ledaren har på sig från sina medarbetare påverkar hur denne beter sig, men 

också hur historien betraktat ledare från samma kultur är en tydlig påverkande faktor (House 

et al, 1996).  
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3.7 Individualism och kollektivism  

Länder såsom både England och Sverige tillämpar ett mer individualistiskt tankesätt till 

skillnad från Spanien som väger mer mot det kollektivistiska. Givetvis innebär dock inte detta 

faktum att vare sig engelsmän eller svenskar motsätter sig tanken på att gruppen är viktig, 

men i slutändan är det dock individen som är det viktigaste och inte gruppen något som 

bekräftas av såväl House et al, (1996) såsom av Hofstede (2002). Med detta menas också att 

både engelska och svenska ledare är mer direkta och tydliga i sina kommandon än de spanska 

ledarna som anser att de ovanstående ledarna kan vara alltför bryska och påträngande.  

Spanjorer som befinner sig mellan de båda punkterna individualism och kollektivism arbetar 

för att bevara harmonin inom ett företag och är därmed inte särskilt tydliga i sina tillsägelser. 

De måste vara lojala mot sitt företag då de ämnar stanna inom samma organisation en lång tid 

framöver (Hofstede, 2002). Engelsmän och svenskar ser till sin egen vinning och är inte 

särskilt måna om harmonin på arbetsplatsen ur den aspekt att det kan påverka deras och 

kollegornas framtid, då dessa förväntas byta arbetsplats när bra tillfälle ges.  

Inom individualismen förväntas det att var och en ser efter sig själv vilket då leder till mer 

frihet men också mindre skydd av organisationen. Medan kollektivismen ser till helheten och 

får därmed mer skydd men till följd av detta mindre frihet. Det hela kan ses som ett moraliskt 

kontrakt som chefer och medarbetare ingår i. Där medarbetaren ger sitt samtycke till att för all 

framtid vara lojal mot företaget och sin chef i utbyte mot skydd av organisationen om detta 

skulle behövas vid något tillfälle. (O´Neill, 1973 & Machan, 2000) 

Det råder även skillnader mellan individualism och kollektivism när det gäller beslutsfattande. 

Individualisterna såsom engelsmän och svenskar är mer benägna att ta större risker i sina 

beslut än kollektivisterna som tvekar över risktagande vilket bekräftas av både House et al 

(1996) och Hofstede (1997). Individualister tillämpar även snabbare beslut men deras 

implementering på marknaden tar dock längre tid, i jämförelse med spanjorernas 

(kollektivisterna) som har en snabbare process  när de gäller implementering. Dock tar 

kollektivisternas beslutsfattande längre tid än individualisternas, vilket i slutändan resulterar i 

att den totala tiden för dem båda är lika lång. (O´Neill, 1973) 
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3.8 Universalism och partikularism  

Både England och Sverige tillhör universalismen till skillnad från Spanien som återigen 

befinner sig mellan de båda olika formerna. Skillnader mellan de båda formerna kan ses 

genom att universalismen följer regler, behandlar alla lika och ett kontrakt är ett kontrakt där 

inget i efterhand kan ändras på, det vill säga, de är inte särskilt flexibla. Medan 

partikularismen är mer mån om att vara lojala mot de sina, än att följa regler, de behandlar 

sina vänner bättre än några de inte känner och det finns ingenting som heter ”alltid” hos dem, 

utan ”det beror på”. Dessa olika former ses även genom olika produkter, där universalismen 

producerar globala produkter, det vill säga samma för alla, medan partikularismen har något 

för var och en vilket då leder till att de anpassar sig efter andra. (Hofstede, 1997 & Philips, 

1994) 

I och med detta kan det påstås att engelska och svenska ledare vill applicera jämlikhet där alla 

följer de regler som upprättats. Emellertid innebär även detta att de är mindre flexibla än 

andra ledare från andra kulturer och även alltför solida. Spanska ledare som befinner sig 

mellan de båda formerna kan ses som mer flexibla, mänskliga och solidariska än engelska och 

svenska ledare. Dock kan deras vaga regler resultera i problem med korruption inom 

företagen. (Hofstede, 1997 & Philips, 1994) 

3.9 Specifik eller diffust ledarskap 
Det engelska och det svenska ledarskapet är mer specifikt än det spanska som förhåller sig 

mer till att vara diffust. Det specifika innebär högre effektivitet, mer professionella (det vill 

säga blandar inte affärer med privatlivet), går direkt på punkten som skall behandlas och 

slösar inte med den dyrbara tiden. Detta kan dock leda till att de mänskliga aspekterna i viss 

mån glöms bort, det finns ingen gruppmentalitet, ingen solidaritet, ledarna kan ses som 

otrevliga etc. (Lewis, 1997 & Trompenaars et al, 1997) 

Spanjorerna som tillämpar diffust ledarskap har starkare gruppmentalitet, tänker mer på de 

mänskliga aspekterna och är mer solidariska till skillnad från de engelska och svenska 

ledarna. Dock kan detta leda till att de tar saker och ting personligt, de är mindre 

professionella (blandar gärna arbete med privatliv), ödslar med tiden och är mindre privata. 

De har även lättare för att visa känslor på arbetsplatsen och blandar gärna in privata problem, 

vilket engelsmän och svenskar sällan gör. Dessa håller istället inne med sina känslor eller 

vänder sig till vänner och bekanta. (Hofstede, 1997 & Trompenaars et al, 1997) 
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3.10 Engelskt ledarskap 

 3.10.1 Egenskaper 
Engelsmän kallas ibland för Europas excentriker, engelsmännens förkärlek till excentricitet 

brukar förklaras av de långsiktiga konsekvenserna av ö-feber (den fysiska separationen av 

Engelskt kultur från kontinentaleuropeiska influenser). 

I affärer kan engelska kompanjoner vara lättstötta. De värderar sina privatliv högt och kan bli 

förnärmade om frågor som rör deras familj eller arbetssituation. Riskfria konversations ämnen 

inkluderar, väder sport, musik och andra ämnen som kan hänföras till den engelska kulturen. 

I en engelsk affärsmiljö, bör besökare inte vara alldeles för vardagliga och avslappnade, höjda 

röster anses som ohyfsat, att skrika över stora avstånd är olämpligt och att avbryta någon 

under ett samtal är något som bör undvikas.  

En engelsk ledare tycker inte om att diskutera affärer tidigt på morgonen vilket innebär att en 

arbetsfrukost inte är att tänka på, dessutom bör man inte förvänta sig att en engelsman vill 

vara delaktig i en långlunch. Under en konversation är en engelsmans gester begränsade vilket 

kan uppfattas som de har tråkigt, ett behärskat och konservativt manér från ens sida brukar 

belönas med respekt. En besökande affärsman bör inte visa en uppseendeväckande 

vänskaplighet. Demonstrativa hand gester och överdriven kroppskontakt är något som bör 

undvikas (Johnson & Moran, 1992).  

Engelska ledare har rykte om sig att vara toleranta mot andra människors åsikter vilket leder 

till att kompromisser är en nyckelpunkt i förhandlingar. Om det uppstår ett problem tenderar 

engelsmännen att forma kommittéer för att gemensamt komma fram till en lösning, beslut 

skjuts oftast upp men när ett beslut väl har fattats så är det oftast resultatet av en enkel 

kompromiss. En engelsk affärsman uppfattar inte arbete som vägen till framgång, ändå är hårt 

arbete och ärlighet grundelement i kulturen, vilket förklaras av de inte vill bli uppfattade som 

om de ansträngde sig för mycket. En engelsk ledare sätter inte likhetstecken mellan tid och 

pengar, men de förväntar sig att besökare skall vara punktliga och följa reglerna som anger de 

lämpliga tiderna för olika aktiviteter (t.ex. Te eller kaffe raster).(Johnson och Moran, 1992). 

En betydande del av engelska ledare bildar sig en uppfattning om en person som de talar med 

utifrån personens sätt att tala på.  

" Det verkar egentligen inte spela någon roll vad du säger, snarare hur du säger det", säger 

Khalid Aziz, ordförande för Aziz Corporation vilkas kommunikations konsulter har 

genomfört en undersökning om engelska företagsledares uppfattningar om dialekter och 

annorlunda tal. (Björk, 2003 citerade Aziz, 2003). 
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Undersökningen visade att närmare hälften av de tillfrågade ansåg att en stark dialekt kunde 

vara ett handikapp i arbetslivet och bara 7 % såg det som en tillgång (Björk, 2003). 

 3.10.2 Ledarskap i problem 
 
En undersökning genomförd av Management Consultancies Association (MCA) och 

Management Today publicerad i september 2005 i nätupplagan av tidningen management- 

issues, fann att engelska arbetare inte uppfattade sina ledare som tillräckligt kapabla att öka 

produktionen (Management Issues News, 2005).  

1200 anställda tillfrågades om sina ledare i den landsomfattande undersökningen och 

slutsatsen pekar på att engelska ledare har problem. Sju utav tio tillfrågade tyckte att de 

arbetade hårdare än de gjorde för fem år sedan, men de att ökningen berodde på deras egna 

ansträngningar. Anställda gjorde klart att deras ledare inte levererar och att de sannolikt inte 

kommer att göra det i framtiden heller. När de anställda tillfrågades om vad de tyckte att deras 

ledare borde fokusera på i framtiden, svarade två tredjedelar att de borde koncentrera sig på 

att utveckla deras team. Men bara 16 procent trodde att de verkligen skulle genomföra det. 

Vidare visade undersökningen att hälften av de anställda är mer produktiva bara för att 

arbetsdagen har förlängts, dock kände hälften att de får mera utfört på grund av att det är 

mindre inblandning från ledare. 

En liknande studie genomförd av Sirota Survey Intelligence kom fram till en liknade resultat 

där den allmänna åsikten bland anställda i några utav Englands mest välkända företag, var att 

ledarna istället för att driva företaget framåt faktiskt hämnade företaget. Ledarna är 

byråkratiska, baserar sina anklagelser på felaktiga grunder och är inkonsekventa när det gäller 

att fatta beslut. Dessutom upplevs de som om de vore i vägen och att de hindrar de anställdas 

naturliga entusiasm. Man tror att anledningen till det växande missnöjet beror på en 

kombination av interrelaterade krafter som skapar konflikter inom organisationer och mellan 

individer. Bland dessa utmärker sig outsourcingen och den ständiga omdefinieringen om vad 

som är organisationens centrala verksamhet (Management Issues News, 2005). 

 

3.10.3 Bakomliggande krafter 
 
Det har hävdats att engelsk affärskultur saknar dynamik vilket beror på att deras affärsmodell 

till viss del fortfarande har drag ifrån den industriella revolutionen (1770-1850). Modellen 

kallas för personlig kapitalism och kännetecknas av kontroll och ägarskap av familjer och en 

ovilja mot professionell träning och en förkärlek för omedelbar konsumtion istället för att 
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reinvestera vinsterna. Modellen misslyckas med att tillgodose den viktiga koordination som 

behövs inom ett företag, speciellt mellan strategisk ledning och de som jobbar på golvet. 

Detta markerar en annan svaghet i Engelskt affärsliv, nämligen åtskillnaden mellan olika 

nivåer i ett företag (Randlesome, 1993). Faktum är att fram till nyligen var det få 

företagsledare som hade universitetsexamina eftersom rekryteringen tenderade att göras 

genom kontakter och familjeband. Att vara del i ett företags styrelse var till största delen en 

funktion av social status under större delen av 1900-talet. Tendenserna avspeglas än i dag där 

man har observerat en etablerad ”privat club” som dominerar ledningen av företag. Det finns 

en tro inom engelskt affärsliv att ”ledare föds de skapas inte”. Även om man genom större 

delen av 1960-talet försökte imitera den Amerikanska business Schoolmodellen, ledde detta 

inte till några större förändringar. Fortfarande är det så att om man är expert, eller om man 

uppfattas som en professionell specialist, betyder det inte att det ger en fördel när man söker 

en post inom ledningen. Individuella egenskaper fortsatt högre värderade, när man blir 

nominerad till högre befattningar (Wilson, 2002). 

 

 3.10.4 Ledarna och affärslivet 
Engelska ledare har indoktrinerats att inte vara alltför materialistiska och att sträva efter 

tolerans och förståelse för andra. Resultatet har blivit att de är tveksamma till att kungöra sina 

affärsaktiviteter som något gott eller att överhuvudtaget fira sina affärstriumfer. De är också 

ovilliga att framhäva vad man bidrar med till företaget. Dessa faktorer tillsammans med det 

som tidigare diskuterats har starkt influerat affärskulturen i England. Framför allt har det 

bidragit till den i allra högsta grad kritiserade kortsiktiga attityd som dominerar ledarna och 

affärslivet. Det är denna attityd som leder till att företag inriktar sig på vinster i nuet istället 

för att investera för framtiden, dessutom har det lett till att man har missat att investera i 

human kapital. Ledare har varit ovilliga att träna sina anställda eftersom detta oftast har lett 

till bestraffningar på marknaden. Länge var synen den att den långsiktiga attityden försämrade 

kassaflödet och att de anställda som blev utbildade senare lockades över till andra företag, 

vilket ledde till fler förluster. Attityden har nu ändrats, i och med att träning och utbildning 

numera ligger högre på dagordningen (Randlesome, 1993). 
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3.10.5 Värderingar och begrepp 
 

Indirekthet: Engelsmän är kända för sin hövlighet och artighet, vilket är ett av 

nyckelelementen i engelskt kultur och en fundamental aspekt i engelskt kommunikation. När 

man gör affärer i England kan man uppleva att direkta frågor ofta får undvikande svar och att 

konversationer kan vara tvetydiga och fulla av nyanser. Följdaktligen, är det viktigt att man 

verkligen är uppmärksam på nyanser i röst och ansiktsuttryck, eftersom de kan vara en 

indikering på vad som verkligen sägs.  

Stiff upper lip: Den här termen används för att beskriva den traditionella bilden av engelsk 

reservation när de är utsatta för svårigheter. I engelsk kultur är öppet visade känslor, både 

negativa och positiva något ovanligt och bör undvikas. Detta betyder att under möten kommer 

engelsmännen att uppträda formellt och reserverade. 

Humor: Ett vitalt element i den engelska kulturen är den välkända engelska känslan för 

humor. Humor är en vital del i det sociala livet och även i affärer. Humor används oftast som 

en försvarsmekanism, oftast ironiskt och självnedsättande. Humorn tenderar att vara 

underförstådd och är relaterad till det engelska sättet att umgås (Gorrill, 2004). 

3.11 Svenskt ledarskap 

 3.11.1 Svensk kultur på arbetsplatsen 

Enligt Phillips-Martinsson (1991) upplever personer från andra kulturer ofta svenskar som 

oengagerade i samtal, därför att de är allvarliga när de lyssnar. I många andra kulturer skall 

man nicka och inflika kommentarer för att visa att man lyssnar. Även sättet som vi gör 

uppehåll i talet. I många andra kulturer saxar man in i varandras meningar. Så i många 

kulturer gäller det att hugga in i samtalet och inte snällt stå och vänta på sin tur, vilket oftast 

förekommer i Sverige. Det börjar dock ändra sig, bland yngre svenskar är det nu vanligt att 

man saxar in i varandras diskussioner. (Phillips-Martinsson, 1991) 

När det kommer till klädsel så är svenskar ofta väldigt informellt klädda jämfört med andra 

länder. Svenskar är både informella i  sättet och informellt klädda, till skillnad från Spanien 

där allting sker formellt. (Phillips-Martinsson, 1991) 
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3.11.2 Ledarstil 
 

I en undersökning utförd av tidningen Chef där över 1000 ledare medverkade visade det sig 

att flera svenska chefer upplever sig själva som konflikträdda och otydliga.  

Hela 63 procent av de tillfrågade cheferna upplever den svenska ledarstilen som demokratisk 

men därmed ansåg sig även 37 procent  vara konflikträdda (Webfinans, 2006).  

Flera av ledarna ansåg att det största problemet är att de saknar tydlighet och att de inte riktigt 

vågar vara chefer. Att de jagar samstämmighet istället för att våga bestämma. Enligt 

Pålhaugen (2006) är otydlighet i ledarskap en följd av demokratiskt tänkande vilket är mycket 

utmärkande för svenskt ledarskap. Därmed var det även så många som 63 procent av de 

medverkande som önskar bli en tydligare chef. De ansåg det svårt att ställa krav på 

medarbetarna då dessa har för mycket att göra.  

 

Cheferna är inte heller nöjda med sina medarbetare som de tycker är ansvarslösa och startar 

konflikter om småsaker. Av de tillfrågade var det 47 procent som anser att medarbetarna inte 

tar sitt ansvar, medan 30 procent stör sig på onödiga konflikter bland personalen. (Webfinans, 

2006).  

Enligt en annan undersökning som utfördes av Krauthammer International (Ledarna, 2006) så 

står svenska chefer, i mindre grad än chefer från andra länder för sina beslut. Dock visar 

svenskar  en större vilja och förmåga att delegera och involvera sina medarbetare. Hela 90 

procent av de svenska cheferna involverade på något sätt sina medarbetare i beslut av vad som 

skulle göras. Både de svenska cheferna och medarbetarna, förväntar sig att alla skall vara 

involverade i allt, vilket ofta resulterar i att beslut stoppas upp. Chefen och medarbetarna blir 

frustrerade och riskerar att bli utbrända. En gnällig och ifrågasättande kultur skapas därmed.  

Vidare är svenska chefer alltför koncentrerade på nuet. I snitt använder de bara drygt två 

timmar i månaden för att blicka och planera framåt. Cheferna lägger absolut minst tid på en av 

ledarskapets viktigaste uppgifter.  

Svenskar är mycket punktliga. Om punktlighet är en god egenskap i en kultur så beror det ofta 

på landets kommunikationer. I många länder går det helt enkelt inte att komma i tid. De har 

inte en fungerande infrastruktur och få fungerande allmänna kommunikationer (Phillips-

Martinsson, 1991). Att vara alltför punktlig kan dock i många fall hämma flexibiliteten. 

Spanjorer som är kända för att alltid komma sent till möten, är mer flexibla än svenska ledare 
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som följer strikta organiserade tidsplaner. Detta leder även till att spanska chefer har lättare 

för att arbeta med flera saker samtidigt, till skillnad från svenskarna som gärna slutför den 

pågående uppgiften innan man tar itu med nästkommande. (Hofstede, 1995 & Phillips-

Martinsson, 1991) 

 3.11.3 Ett ledarskap i förändring 

Enligt Trollestad (2003) har vikten av decentralisering och om att sprida ansvar och 

befogenheter diskuterats mycket inom näringslivet. Kommandon och detaljreglering skall 

ersättas med starka gemensamma värderingar, en så kallad etisk plattform. Trollestad påstår 

även att den auktoritära ledaren inom svenskt ledarskap börjar försvinna och att denna ersätts 

med  en gemensam värdegrund.  

I takt med att företagen producerar allt mer kunskap att sälja, blir människorna i 

organisationen allt viktigare. Målet är att lyckas samla hela människan, både den fysiska och 

den intellektuella kapaciteten. (Stein et al, 1999) 

I en föränderlig värld är flexibilitet och anpassningsförmåga avgörande, det gäller att kunna 

svara mot marknadens snabbt skiftande krav, då är det mötet med kunden som skapar  värden. 

Detta medför då att det är medarbetarens personliga egenskaper som är avgörande, att han 

måste kunna fatta egna beslut, på eget ansvar. Detta förutsätter dock att medarbetarna känner 

och tänker rätt vilket då en chef försöker styra med värderingar (Trollestad, 2003).  

För att styra företag och organisationer på det här sättet måste den auktoritära chefen ersättas 

av en ideologisk ledare. Problemet är dock att de flesta svenska chefer ännu saknar kompetens 

för den typen av ledarskap påstår Trollestad (2003).  

Det finns två olika typer av ideologiskt ledarskap, ett som utövas auktoritärt, uppifrån, ett 

annat som utövas inifrån-underifrån, av en auktoritet. Ofta tillverkas en ideologi på 

marknadsavdelningen, gärna tillsammans med konsulter, och sen genomför man den, det vill 

säga den trycks ner  i organisationen. Detta gäller både i offentlig och privat sektor. Ute i 

verksamheten hinner man inte ta in den första ideologin förrän det är dags för nästa. Detta är 

ett förödande sätt att arbeta på, medarbetarna tröttnar helt enkelt på den typen av initiativ. 

Alternativet är att man involverar sina medarbetare, att man försöker ta tillvara på deras 

kunskaper och intelligens, även att man arbetar långsiktigt och inkluderande, detta kräver 

dock ett helt annat ledarskap. Det förutsätter verklig auktoritet, i den bemärkelsen att 
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medarbetarna litar på sin chef, utifrån den kunskap och trovärdighet denne besitter, gärna i 

kombination med egenskaper som gott omdöme, balans och klokhet. (Stein et al, 1999) 

Verklig auktoritet är något som uppstår i en relation. Det är inget man kan ta sig, det är något 

man får av andra. Man måste tänka och arbeta långsiktigt, då går det inte att stanna bara ett 

eller två år inom samma organisation. Svenskarna vill ha ökad jämställdhet i arbetslivet vilket 

då kräver ett mer kommunikativt sätt att leda istället för det auktoritära - instrumentella som 

råder inom det svenska näringslivet i dag. Dock bör inte viljan att förändra saker och ting 

förstöra för medarbetarna. Framgångsrikt arbete, mänskligt och ekonomiskt, förutsätter ett 

visst mått av stabilitet. Instabilitet, lärande, flexibilitet och uppbrott, är nog spännande och 

bra, men det har blivit för mycket. Kreativiteten och innovationsförmågan avtar och 

människor blir sjuka, då de inte är  konstruerade för den stora grad av osäkerhet som uppstått 

påstår Trollestad (2003). Människor behöver stabilitet, om individerna skall ha förmågan att 

möta det nya, att lära nytt, att möta människor som tänker annorlunda, då förutsätter det att 

man är trygg i sig själv, utan att vara inskränkt. 

Detta gäller även för organisationer. Skall man vara både öppen och bejaka förändring, kräver 

det en stark identitet, en medvetenhet om grundläggande och avgörande värden som man inte 

kompromissar med. Detta är inget som bara uppstår av sig självt utan det måste växa fram i en 

kommunikativ process. (Forslund, 1993) 

3.12 Spanskt ledarskap 

 3.12.1 Bakgrund 
För att förstå det spanska ledarskapet krävs en liten historisk tillbakablick inkluderande den 

katolska kyrkans starka påverkan på det spanska samhället. 

Popper (1988) betonar att den europeiska identiteten präglad av kulturkrockar, då främst 

mellan greker och romare som förutom att stöta sig med varandra också hade konflikter med 

asiater och araber.  

 

Framtill 1600-talet dominerade de sydeuropeiska länderna kulturellt och ekonomiskt över de 

nordeuropeiska. Den ekonomiska tyngdpunkten försköts mot norr tack vare en 

motståndsrörelse som växt fram i Frankrike, England och Tyskland mot den korrupta katolska 

kyrkan. Nu kom också en förändring i synsättet på södern. Man såg ner på södern och detta 

visar sig än idag, i Spanien är det tydligaste exemplet; Andalusien, Spaniens sydligaste region 
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där folk i allmänhet anses vara latare än i övriga Spanien. Liknande exempel finns i Frankrike 

och Italien. 

Att man än idag ser ner på Spanien, Italien och Portugal beror säkert även på deras långa 

perioder med fascistregimer (Jesuino, 2002).  

 

Enligt den europeiska traditionen har staten mer inflytande än i den anglosaxiska modellen 

som kännetecknas av det liberala tänkandet där mest ska fungera som ett stöd för företagen 

och marknaden. Enligt Jesuino (2002) har staten mycket inflytande i såväl den Skandinaviska 

modellen som i den Latinska modellen. Utmärkande för den Latinska modellen, är att man 

anser att staten ska utbilda, ordna och skydda. 

 

Vi har tagit del av en undersökning från Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness återgiven av Jesuino (2002) vilken betonar en del typiska egenskaper grundade 

på den spanska kulturen.  

De problem eller avvikelser från övriga Europa som utmärker Spanien är bland annat att en 

betydande maktdistans, detta innebär att möjligheten för en ”vanlig människa att nå makten 

eller att ändra något är långt bort.  

En annan intressant punkt är jämställdheten där Spanien utmärker sig med att vara det land 

som är minst jämställt utav de undersökta länderna (Portugal, Italien, Frankrike, franska 

Schweiz och Israel). Detta faktum plus den starka familjekänslan som visar sig i 

underökningen härleds till den konservativa katolska kyrkans inflytande i samhället. 

 3.12.2 Utmärkande egenskaper      
Spanskt ledarskap skiljer sig ganska markant från det svenska. Vi har studerat två 

undersökningar gjorda av Otto Walter España, en grundad på de anställdas åsikter om chefer 

och den andra grundar sig på vad cheferna själva anser vara det svåraste i sitt arbete.  

 

Vad beträffar de anställdas åsikter så listas de arton värsta punkterna hos en spansk chef. Vi 

tänkte ta upp de mest ”spanska” och kanske överraskande punkterna: 

• Brist på respekt. 50% av de tillfrågade var överens om detta men det mest intressanta 

är definitionen av brist på respekt. Några exempel var att chefen skrek istället för att 

använda vanlig samtalston, använde svordomar, bråk inför andra och allmän brist på 

uppfostran.  
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• Chefen är för auktoritär. Även detta är vanligt förekommande bland de spanska 

cheferna. Fåfänga, dominerande och dryga är andra ord som används för att beskriva 

detta faktum 

• Chefen lyssnar inte, detta problem är troligtvis internationellt men mer framträdande i 

Spanien. Hänger ihop med föregående punkt. 

• Brist på ledarskap som vi även såg hos de svenska cheferna men då var det de själva 

som tog upp det.  Även detta verkar vara ett internationellt problem för ledare/chefer. 

• Brist på mänsklighet i relation gentemot den anställde ansåg vi vara intressant 

eftersom svenska chefer ofta får beröm för att vara mänskliga.  

Nu tog vi bara upp 5 punkter från undersökningen men de var de som vi ansåg mest speglade 

skillnaden gentemot en svensk chef. Sammanfattningsvis kan man säga att en spansk chef är 

mer gammaldags till sättet, han/hon är mer auktoritär.  

 

I den andra undersökningen tillfrågas cheferna själva om vad som är svårast med att vara 

ledare. Även i denna undersökning listar man problemen. De tillfrågade får avgöra på en skala 

vad de anser vara deras svåraste uppgifter.  

De flesta svar var inte direkt överraskande, det värsta som fanns var att avskeda en 

medarbetare och meddela eller ge order om saker som man inte instämmer i. En punkt 

överensstämde med de anställdas åsikt och det var att cheferna har svårt att lyssna på sina 

medarbetare. Som svensk kan detta kännas lite konstigt och avlägset men de som har haft en 

anställning i Spanien känner nog igen sig. Rent generellt kan man säga att deras chef- och 

ledarkultur ligger några år efter den vi har i Sverige. (Walter, 2003).  

 3.12.3 Spansk kultur på arbetsplatsen 

I Spanien finns ett fenomen som vi i Sverige uppfatta som mycket märkligt: tertulia är de 

diskussionsklubbar som växte fram på kaféerna under Francos diktatur. Det viktigaste i en 

sådan diskussion är att samtalet aldrig upphör. Denna kultur visar sig mycket tydligt på 

presskonferenser. Något som Thomas Gustafsson (2001) nämner i sin bok; ”Spanien sol och 

skugga” (sid.229) : "Den som besökt en presskonferens i Spanien märker också att landets 

journalistik är påverkad av tertulia-traditionen. Några kortfattade uttalanden som är enkla 

att citera , det som man kallar prat-minus-journalistik i Sverige levereras aldrig av 

intervjupersonerna. Reportrarna ställer inte heller korta frågor som tvingar fram ett rakt och 

kortfattat svar. Presskonferenserna utvecklas istället oftast till en tertulia-diskussion där 

reportrarna gör långa påståenden istället för frågor. Svaret blir sedan en konfirmering av att 
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reportern uppfattat saken rätt och därefter brukar intervjupersonen passa på att göra en ny 

lång utläggning med det han eller hon tycker är viktigt". Om man inte känner till detta kan 

kulturkrocken bli allvarlig både för svensken och spanjoren. 
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4 Empiri 

I detta kapitel har vi för avsikt att presentera resultaten som har utmynnat utifrån de tre 
intervjuer som vi har genomfört. Kapitlet börjar med en kort presentation av företagen för att 
sedan gå över till intervjuerna. För att ge en klarare bild och för att stärka kontinuiteten, har 
vi valt att presentera intervjuerna var för sig och i samma ordning som i teorin. Intervjuerna 
bygger på den intervjuguide som återfinns i våra bilagor. 

4.1Fallföretag Lear Corporation 

Det ena fallföretaget för studien är det multinationella företaget Lear Corporation som 

grundades i USA men som idag finns i ett flertal olika länder. Bland annat har Lear etablerat 

sig i Trollhättan, Sverige, vilket är det företag vi har inriktat oss på. Verksamheten tillverkar 

främst metallprodukter för bil- och flygplansindustrier och framställer idag produkter till hela 

den globala automotiva marknaden. (Lear Corporation, 2006).  

4.2 Fallföretag Mtorres 
Mtorres är ett spanskt företag med bas i Pamplona. Här och i resten av världen har jag förstått 

att det har ett mycket gott rykte. De tillverkar och reparerar maskiner för tillverkning av till 

exempel flygplansdelar, vindkraftverk och till massaindustrin. Inom dessa områden är de 

världsledande eftersom deras maskiner är högst specialiserade. Huvudkontoret ligger som sagt 

i Pamplona men tillverkning och underhåll sker bland annat på plats hos kunderna.( Mtorres, 

2006). 

4.3 Fallföretag Worcester Bosch Group 
Worcester Bosch Group är en del av det multinationella företaget Bosch Group. Bosch Group 

grundades i Tyskland, men har avdelningar runt om hela världen. Företaget har specialiserat 

sig på elektriska maskiner vilka inkluderar el-motorer, hushållsmaskiner, trädgårdsmaskiner, 

varmvattenberedare, säkerhetssystem, el-verktyg och elsystem för bil industrin. Bosch Group 

etablerade sig i Worcester England 1992 när man köpte upp Worcester heat systems, företaget 

tillverkar varmvattenberedare för hemmabruk. Worcester Bosch Group anställer för 

närvarande fler än 1500 personer runt om i England inklusive huvudkontoret som finns i 

Worcester (Worcester Bosch Group, 2006). 

4.4 Intervjuobjekt Lear Corporation 

Företagets produktionschef är en 34-årig man som har jobbat inom denna position i 11 år, 

inom samma verksamhet och är utbildad elektromekanisk ingenjör. Produktionschefen 



Kulturella skillnader inom ledarskap i England, Sverige och Spanien 

32 

ansvarar bland annat för produktionsbudget, organisationen och dess medarbetare, 

produktdesign, kunder, utveckling samt uppföljningar av olika slag.  

Enligt produktionschefen påverkar inte kulturella differenser hans ledarskap nämnvärt, då de 

arbetar med globala kunder och då de befinner sig inom en världsomfattande organisation. 

Speciellt i hans fall då han arbetar med svenska kunder som är fullständigt integrerade med 

globala organisationer. Dock är deras divisions huvudkontor beläget i Spanien vilket innebär 

att de ofta samarbetar med detta land samt även med länder såsom Tyskland, Storbritannien 

etc. särskilt vad beträffar designkomponenter.  

Produktionschefen anser dock att de största olikheterna är att förstå vilka frågor som ställs, 

anledningarna till dessa för att därmed kunna utföra den begärda proceduren. Vidare anser 

han att svensk mentalitet är en aning mjukare, men därmed inte säkert mer intelligent. 

Svenskar är mer taktfulla och till följd därav kanske mindre arbete utförs och därmed är 

kontroll mindre nödvändig. På ett sätt kan detta vara naivt, då andra kulturer som de har att 

göra med är mer direkta i sin kommunikation och ger klara direktiv.  Dessutom anser han att 

svenskar har en tendens att ge mer ansvar till enskilda och att detta inte alltid fungerar utan att 

följa upp arbetet. Personligen använder sig produktionschefen av klara direktiv och mål när 

han vägleder sitt team. Dock anser han sig vara ganska strikt när det kommer till givna 

processer och procedurer. Det är även av stor vikt att balansera det hela, annars kan det utgöra 

en negativ påverkan på medarbetarnas initiativförmåga.  

Produktionschefen säger sig ha deltagit i flera känsloladdade möten med medarbetare från 

olika kulturer. Där Central/Öst och Sydeuropa har medverkat, konstaterar han att det är 

väldigt viktigt att särskilja professionella uppgifter från relationer. I annat fall kan människor  

inte hantera att agera i miljöer med olika kulturer och kommer till följd därav att bli helt tysta 

istället. Det är även av stor vikt att känna att man är medlem i det globala teamet och därmed 

även kunna uttrycka sina åsikter. Ibland kan svenskar vara en aning tillslutna och uttrycker sin 

egentliga åsikt vid fel tillfälle. Produktionschefen anser vidare att det är bättre att vara klar 

och direkt, men självklart med respekt för andra.  

Fortsättningsvis menar chefen att svenska ledare har en mycket öppen och professionell 

attityd, men att de samtidigt är en aning naiva. Han anser att spanska och svenska ledare i 

stort sett befinner sig på samma våglängd, men att spanjorer förankrar strategier striktare än 

svenskar samt fokuserar mer på mål och syfte. Vidare menar han att svenska och spanska 
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ledare är mer professionella men även reserverade och mer jämställda än många andra 

kulturer. Dessutom finner han att svenska ledare har en mjukare attityd gentemot sina 

medarbetare. Generellt tycker han att europeiska multinationella företag och divisioner är 

såpass integrerade mellan länderna att det inte finns så många professionella olikheter kvar. 

Han påstår att det numer handlar om personliga åsikter, respekt, politik och inte så mycket om 

affärsvärlden.  

Den främsta tillgången inom dagens företag är till största delen humankapitalet och därmed är 

det väldigt viktigt att låta dem växa individuellt, det vill säga låta dem ha egna åsikter samt att 

de känner respekt från sina ledare. Genom detta kommer företaget även att en gemensam 

värdegrund i enlighet med organisationens strategier.  

Att blanda olika nationaliteter är en nyckel till framgång i projektgrupper. Det kan uppstå 

ändringar i gruppen från tid till tid men samtliga bör vara väl medvetna om att de arbetar inom 

en global organisation och att det är deras verklighet.  

Vidare tror produktionschefen att svenska ledare har ett gott rykte och han anser att kulturella 

olikheter självklart finns hos människor men att det endast påverkar ledarskap i positiv 

bemärkelse.  

Han menar att ledare skall vara tydliga och konsekventa. Att de skall följa företagets strategier 

samt ledarskapets mål och syfte som att till exempel utveckla medarbetarna och att skapa ett 

gott anseende hos kunderna. Kort sagt att utveckla ”det bästa” teamet. I gengäld önskar han 

att medarbetarna skall uppnå sina personliga mål och syften, representera företaget och dess 

principer men även att vara en del av teamet.  

Produktionschefen nämner även att de alltid eftersträvar att använda sig av lokala ingenjörer 

med bakgrund från landet där de bedriver sin produktion. Detta förenklar för deras kunder att 

få snabb och effektiv feedback på problem som uppstått etc. Lokal arbetskraft används främst 

för att överbrygga de språkliga barriärerna.  

4.5 Intervjuobjekt Mtorres 

Den intervjuade är en man, 38 år gammal som har arbetat inom företaget i femton år. Just nu 

innehar han posten som ansvarig inom området teknisk assistans. Han är utbildad till teknisk 
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ingenjör. Hans arbete går ut på att organisera och utbilda teknikerna och även att informera 

överordnade och att ge produktionslinjen feed-back. 

Vad beträffar kulturellt inflytande anser han att en persons kulturella bakgrund inte påverkar 

vid till exempel anställning men han tillägger att de undviker att anställa personer som skulle 

kunna skapa konflikter. Han ansåg att det viktigaste var kunskaperna hos personen i fråga 

men en ordentlig undersökning om den tilltänktes tidigare uppträdande gjordes ändå. 

Eftersom den intervjuade har arbetat och arbetar mycket med både Sverige och England så 

hade han många åsikter. När han talade om Sverige tog han speciellt upp arbetsmiljön som 

var väldigt påkostad i Sverige. Svenskarna var dessutom bättre organiserade och detta visade 

sig bland annat i att en spanjor måste arbeta mycket längre tid för att åstadkomma samma sak 

som en svensk. Svenskarna var också mindre stressade, om det beror på arbetsförhållande 

kunde han inte svara på. Han tyckte också att man hade mycket att lära av svenskarnas 

organisationsförmåga. Angående England så var han inte lika imponerad. Engelsmannen 

engagerar sig mindre i arbetet och gjorde bara det nödvändiga. En spanjor tog arbetet mer 

personligt och det hände ofta att tankar om arbetet följde med hem i alla fall på hans företag. 

Detta ansåg han kunde vara både positivt och negativt eftersom arbetet antagligen blir bättre 

och snabbare gjort men det har samtidigt en negativ inverkan på privatlivet.  

Medlet att undvika kulturkrockar var, enligt den intervjuade att ha tydliga regler och att kunna 

anpassa sig till dessa. Han la även till att företaget endast anställde sådana som ansågs kunna 

följa deras regler. För övrigt var han inte alltför förtjust i fackliga organisationer, han ansåg att 

det inte gick att gå hem bara för att klockan var sex utan man gick hem när arbetet var gjort. 

Detta var dock något speciellt för detta företag som inte har några i avtal fastställda 

arbetstider.  

Positiv särbehandling var inget han uppskattad och han trodde inte att en kvinna skulle kunna 

arbeta inom det tekniska området på detta företag eftersom det var väldigt fysiskt krävande 

och kunderna inte skulle acceptera att det kom en kvinna och montera deras maskin. 

Den intervjuade ledaren tyckte inte att den bild vi fått av spanska ledare i det undersökta 

materialet överensstämde med hans erfarenheter. Enligt våra undersökningar var spanska 

chefer auktoritära och respektlösa gentemot de anställda. Det fanns även ett långt avstånd 

mellan den anställde och chefen. Enligt honom hörde detta till det förflutna och att Spanien 
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hade förändrats. Men efter en liten diskussion medgav han att dessa företeelser fortfarande 

existerade, dock bara i små företag utan tydliga regler och normer. Det berodde även mycket 

på vilken utbildning personen i fråga hade. På en punkt var han helt överens med 

undersökningen och det gällde korruption. Korruption var enligt honom något typiskt latinskt 

som var mycket svårt att få bort. Som många andra spanjorer ansåg han att korruptionen 

nådde hela vägen upp till regeringen.  

4.6 Intervjuobjekt Worcester Bosch Group 

Intervjuobjektet är en 47 årig kvinna, chef för human resources development (HRD) 

avdelningen på företaget. Hon har varit anställd inom företaget i 30 år och har en 

magisterexamen i human resources. Avdelningen ansvarar för träning och utbildning av de 

anställda, dessutom arbetar den för utveckling av kommunikationer mellan avdelningar och 

utbildningar. Hennes arbete innebär också möten med framför allt, tyskar, portugiser och 

turkar. Men hon har även arbetat med svenskar, spanjorer och kineser.   

“ I am sure that the Country of origin determines the approach to issues such as democracy 
and empowerment “ 
 

HRD chefen anser att kulturella skillnader påverkar henne i någon mån, men inte när hon 

arbetar med västerländska medarbetare, men hon upplever en skillnad mellan den kinesiska 

och engelska mentaliteten där hon ibland har fått anpassa sig till deras stil som är mera 

hierarkisk än den engelska. Hon är dock medveten om att dessa skillnader ligger djupt rotade i 

deras kultur och ser därför inga problem med det.     

 
“Germans are very structured and expect to visualise proposals in advance of making 
decisions rather than discuss and build them as they go” 
 

Eftersom företaget är tyskt så leder detta till att huvuddelen av utbytet med andra kulturer är 

främst mellan engelsmän och tyskar. Under dessa möten har hon märkt att engelsmän tenderar 

att vilja diskutera igenom frågor och förhandla mera än vad motparten brukar vilja, därför kan 

ibland en känsla av att vara dåligt förbered på mötet infinna sig eftersom hon har räknat med 

att diskutera olika lösningar och inte bestämt sig för ett flertal olika alternativ i förväg.  

När hon tillfrågades om hon kunde nämna några likheter eller olikheter för ledare med andra 

nationaliteter tyckte hon sig märka att överlag, fanns det en konsensus om hur konsument 

servicen skulle skötas i Europa. Däremot såg hon skillnader i kvalitets säkring, svenskar och 

tyskar var mera inriktade på att diskutera dessa frågor än vad spanjorer och engelsmän var.   
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Som HRD chef arbetar hon dagligen med frågor som rör kommunikationen inom företaget 

och dess avdelningar.  

 

Hon räknar upp de viktigaste egenskaperna en ledare bör ha och tänka på, för att förbättra 

kommunikationerna och relationerna till andra ledare inom ett multinationellt företag: 

1. Ledare bör noggrant tänka igenom vilket språk som man vill använda sig av när man 
samarbetar med sina kollegor. 

2. Ledare bör ha en bred erfarenhet av internationella aspekter och framför allt ha arbetat 
i flera olika länder där de har upplevt olika kulturer. 

3. Ledare bör vara medvetna om olika kulturella skillnader och lära sig att acceptera 
dem. 

Vidare tycker hon att ledare bör uppmuntra variation och lära sig att utnyttja fördelar som kan 

komma av skillnader och likheter.  

 

”Always set a clear framework for goals and objectives but encourage the different countries 

to use their own style in order to achieve outcomes”. 

 

I egenskap av HRD-chef är hon van att arbeta med andra ledare som har olika kulturella 

bakgrunder, ändå upplever hon dem som annorlunda i början, men menar att hon efter ett tag 

vänjer sig vid dem och betraktar dem som alla andra kollegor. Vissa upplever hon likväl som 

lite mer skrämmande än andra.  

 
I sin egenskap av HRD-chef anser hon att har till uppgift att uppmuntra, stödja, motivera och 

kontrollera sina anställda för att på så sätt bidra till att förbättra kommunikationen inom 

företaget och dess avdelningar. Hon eftersträvar också att medarbetarna ska känna en stark 

gruppsammanhållning som innefattar hårt arbetande individer. De skall också ha en vilja att 

bidra med innovationer och omsorgsfullt utföra sitt arbete. HRD-chefen anser att det bästa 

med att vara ledare är den spännande känslan hon har fått av att se människor växa i sina 

roller, få erkännande för det och få belöning för det. Även om hon är chef så förväntar hon sig 

att hennes underlydande skall ifrågasätta hennes beslut, vilket hon motiverar med att det är 

viktigt att en ledare har en öppen dialog med sina arbetare särskilt ifråga om betydelsefulla 

beslut. En ytterligare anledning är att hon vill vara säker på att göra rätt, eftersom man måste 

tänka på de långsiktiga resultaten av sina beslut. Verkliga beslut måste var väl förankrade i 

organisationen.     

Hon tror att hennes underordnade förväntar sig en ledare som verkligen intresserar sig för 

dem och deras framgång, och att man som ledare är villig att acceptera sitt ansvar.              
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Av detta följer att hon anser att dagens framgångsrika ledare bör ha en mix av egenskaper i 

sina personligheter som innefattar, fasthet, intellektuell kapacitet och förmågan att förvandla 

svårfattliga situationer till praktiska lösningar.  

Slutligen är hennes råd att till andra som vill bli framgångsrika ledare att man skall lära känna 

sig själv och utnyttja sina styrkor.  

 
“If you lack skills develop them in yourself if you can but better still employ a team with these 
skills already. Always employ someone better than you with the right attitude and support 
them to be the best they can be. Impress your boss and meet deadlines”. 
 

Detta kapitel har presenterat resultatet av våra tre intervju objekt, syftet med empirin var att 

undersöka hur de respektive teori delarna stämde in på intervju objekten. Naturligtviss är det 

vanskligt att jämföra den generella teorin med den specifika empirin som vi har samlat in, 

men vi har inte för avsikt att generalisera vår undersökning eftersom vi endast har tre 

individuella företag att basera undersökningen på.  Vi anser att intervjuerna lyckades relativt 

väl även om vi hade en viss svårighet med den spanska intervjun, vilket påverkar analysen 

som följer i nästa kapitel. Sammanfattnings viss kunde vi se i empirin att det till stora delar 

stämmer överens med teorin, men att det även finns några intressanta undantag som tas upp i 

analysen. 
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5 Analys 

5.1 Analys av Fallföretag Lear Corporation i Sverige 

I litteraturstudien framkommer att svenska ledare har en stark strävan efter att involvera sina 

medarbetare och delegerar därmed betydelsefulla uppgifter till dessa för att de skall få en 

chans att utvecklas. Enligt en undersökning av Krauthammer International (Ledarna, 

uppladdad 18 februari, 2006) var det hela 90% av de svenska ledarna som flitigt engagerade 

sina medarbetare. Vår empiristudie visar även att den svenska produktionschefen på Lear 

Corporation i Trollhättan var mycket angelägen om att medarbetare fick en ärlig chans att 

utvecklas genom betydande arbetsuppgifter. Vidare ansåg produktionschefen att det var av 

oerhörd vikt att vara tydlig i sitt ledarskap, att ge enkla och klara direktiv till sina 

medarbetare, något som vår litteraturstudie har delade uppfattningar om. Enligt Pålhugen 

(2006) ) är otydlighet i ledarskap en följd av demokratiskt tänkande vilket är mycket 

utmärkande för svenskt ledarskap. I en undersökning utförd av tidningen Chef (Webfinans, 

uppladdad 18 februari, 2006) var det så många som 63 procent av de medverkande som 

önskade bli en tydligare chef. Detta är något som även behandlas av  såväl Phillips-

Martinsson (1991) som av Hofstede (1995) där dessa påstår att svenska ledare är mer 

specificerade och rakt på sak än flera andra kulturer som kan vara något diffusa. 

Fortsättningsvis uppger produktionschefen att han har deltagit i ett flertal känsloladdade 

möten där kulturer från Central/Öst och Sydeuropa har medverkat och han menar att det är av 

stor vikt att skilja på privatliv och professionella uppgifter. Detta bekräftas även genom vår 

litteraturstudie av såväl Hofstede (1995) som av Trompenaars et al (1997) där spanjorerna 

som tillämpar diffust ledarskap har lättare för att visa känslor på arbetsplatsen och de gärna 

blandar in privata problem, vilket engelsmän och svenskar sällan gör.  

Produktionschefen talar även om att både svenska och spanska ledare förespråkar jämlikhet i 

högre grad än flera andra kulturer vilket dock till viss del är motsägelsefullt i vår studie. I 

denna förmodas engelska och svenska ledare att tillämpa jämställdhet medan spanska ledare 

favoriserar vissa framför andra. (Phillips-Martinsson, 1991 & Lewis, 1997) 
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5.2 Analys av Fallföretag Mtorres i Spanien 
Även i jämförelsen mellan våra studier av spanska ledare och resultaten från våran intervju så 

framkommer en rad frågetecken. Under intervjun tog vi upp ett flertal exempel från de 

undersökningar vi tagit del av angående spanska ledare och i stort sett allt var enligt honom 

föråldrade fördomar. Vi tog bland annat upp dessa punkter utan att få något direkt 

bekräftande. 

• Brist på respekt. 50% av de tillfrågade var överens om detta men det mest intressanta 

är definitionen av brist på respekt. Några exempel var att chefen skrek istället för att 

använda vanlig samtalston, använde svordomar, bråk inför andra och allmän brist på 

uppfostran.  

• Chefen är för auktoritär. Även detta är vanligt förekommande bland de spanska 

cheferna. Fåfänga, dominerande och dryga är andra ord som används för att beskriva 

detta faktum 

• Chefen lyssnar inte, detta problem är troligtvis internationellt men mer framträdande i 

Spanien. Hänger ihop med föregående punkt. 

• Brist på ledarskap som vi även såg hos de svenska cheferna men då var det de själva 

som tog upp det.  Även detta verkar vara ett internationellt problem för ledare/chefer. 

• Brist på mänsklighet i relation gentemot den anställde ansåg vi vara intressant 

eftersom svenska chefer ofta får beröm för att vara mänskliga.  

Precis som vid de andra intervjuerna ansåg han att Europa var så pass modernt att olikheterna 

mellan länderna hade börjat suddats ut.  

Men vi fick också ett annat intryck under intervjun och det var att man måste läsa mellan 

raderna. Exempelvis kan tertulia-traditionen ha stor inverkan vid möten med andra kulturer, 

som även Thomas Gustafsson (2001, s.229) nämner i sin bok; ”Spanien sol och skugga”: 

"Den som besökt en presskonferens i Spanien märker också att landets journalistik är 

påverkad av tertulia-traditionen. Några kortfattade uttalanden som är enkla att citera , det 

som man kallar prat-minus-journalistik i Sverige levereras aldrig av intervjupersonerna. 

Reportrarna ställer inte heller korta frågor som tvingar fram ett rakt och kortfattat svar. 

Presskonferenserna utvecklas istället oftast till en tertulia-diskussion där reportrarna gör 

långa påståenden istället för frågor. Svaret blir sedan en konfirmering av att reportern 

uppfattat saken rätt och därefter brukar intervjupersonen passa på att göra en ny lång 

utläggning med det han eller hon tycker är viktigt". Intervjuobjektet uppvisade även en klar 

auktoritär ledarstil vad beträffar kvinnors arbetsförmåga och fackligt inflytande. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att de kulturella skillnaderna håller på att försvinna men att 

de framförallt i Spanien fortfarande finns spår kvar. Detta är dock något man inte gärna pratar 

om, då de anser sig vara lika europeiska som vilken svensk eller engelsman som helst. 

5.3 Analys av Fallföretag Worcester Bosch Group i England 
Engelska ledare har ett rykte om sig att vara toleranta mot andra människors åsikter, detta 

sägs hänga ihop med den karakteristiska engelska ledarstilen som innebär öppenhet, mindre 

strukturerade, informella, mindre kritiska och mera accepterande (Johnson & Moran, 1992). 

Vår studie fann att dessa attribut stämde in på HRD-chefen, som ansåg att hon påverkades av 

andra kulturer i viss mån men att hon kunde anpassa sig till dem och acceptera dem. 

Hon gick vidare med att lista tre egenskaper som hon ansåg en ledare bör ha för att förbättra 

kommunikationer mellan ledare inom ett multinationellt företag, dessa var: 

1. Ledare bör noggrant tänka igenom vilket företags språk som man vill använda sig av 
när man samarbetar med sina kollegor. 

2. Ledare bör inneha en bred erfarenhet som rör internationella aspekter och framför allt 
ha jobbat i flera olika länder där de har upplevt olika kulturer. 

3. Ledare bör vara medvetna om olika kulturella skillnader och lära sig att acceptera 
dem. 

Dessa egenskaper är knutna till öppenhet inför kulturer framför allt i sista egenskapen där hon 

anser att man bör lära sig att acceptera kulturella skillnader, en annan indikator var hennes 

kommentar om vad man kan göra för att utnyttja dessa attribut för att nå resultat. 

”Always set a clear framework for goals and objectives but encourage the different countries 
to use their own style in order to achieve outcomes”. 
 

Intervjun visade också att det fanns gränser för hur öppensinnade de kunde vara när hon 

nämnde att vissa kulturer ändock kunde vara lite mera skrämmande än andra, orsakerna till 

dessa gick vi inte vidare in på men kan förmodligen härledas till hur mycket, just den kulturen 

skiljer sig från den egna.   

Vidare fanns det en del i intervjun som pekade på just engelsmännens vilja att diskutera, 

framför allt när hon poängterar skillnaderna i det engelska och tyska sättet att driva möten. 

För engelsmännens del innebär ett möte en chans att diskutera och ta fram olika lösningar som 

man sedan kan spinnare vidare på. Mötet förväntas sedan leda till en kompromiss som båda 

parter kan vara nöjda med, allt i den engelska andan av fair-play (Johnson & Moran, 1992). 

HRD-chefen lyfte fram det faktum att hon ibland kände sig lite oförbered i mötet eftersom 

hon kom till den med förväntningar om en dialog, om hur lösningen skulle tas fram. 

Emellertid hade tyskarna redan tagit fram färdiga lösningar som man sedan skulle besluta 

kring. HRD-chefen förväntade sig att få sina beslut ifrågasatta av sina medarbetare vilket 
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vittnar om engelsmännens öppenhet och viljan att hålla dialog på en mera informell nivå. 

Måhända är de medvetna om den kritik som de anställda har framfört genom underökningen 

som gjordes av Management Consultancies Association (MCA). MCA kom fram till i sin 

undersökning att de anställda framförde vad deras ledare skulle koncentrera sig på i 

framtiden, men att bara 16 % av de 1200 tillfråga trodde att det verkligen skulle göra det 

(Management Issues News: 2005). Vidare förstärker undersökningen slutsatsen om det 

engelska ledarskapets dåliga dialog mellan de olika nivåerna i ett företag (Wilson, 2002).  

Det bästa med att vara ledare var känslan av spänning som hon fick av att bestämma och att se 

människor växa i sina roller, detta är något som visade sig stämma överens med en 

undersökning genomförd av MORI en internationell HRM konsult firma (Maitland, 2006). 

Undersökningen visade att 70 % av de engelska ledarna listade att utveckla förmågor inom 

företaget som en av de tre bästa anledningar att vara ledare (Maitland, 2006). Fortsättningsvis 

är gruppsammanhållning någonting hon förväntar sig av sina medarbetare och underordnade 

något som alltså också ligger i linje med underökningen utförd av MORI, även tankarna på att 

en ledare förväntas ha fokus på ansvarsfullhet mer än makten stämmer in på deras 

undersökning. Mot slutet av intervjun nämner hon vad hon tror att sina underordnade 

förväntar sig av henne, nämligen en ledare som verkligen intresserar sig för dem och deras 

framgång, en beslutsfattare, någon som är villig att acceptera sitt ansvar. Detta verkar ligga i 

linje med den nya inställningen att man skall satsa på humankapital och på de anställdas 

långsiktiga välbefinnande, naturligtvis hänger det också ihop med hennes arbetsuppgifter som 

HRD-chef. Slutligen kan man säga att det finns en medvetenhet i att individuella aspekter 

premieras och märks mera i den engelska kulturen. Genom intervjun beskriver hon hur hon är 

medveten om hur hennes beslut kommer att ses av andra kolleger och av de underordnade, 

slutligen är hennes råd: håll dina deadlines och imponera på din chef. 

5.4 Analysens validitet och reliabilitet 

I analysen av de tre olika länderna kan vi se att det vi kommit fram till, stärks till större delen, 

av den teori vi har tagit del av tidigare i studien. Vi har så gott det går försökt mäta det vi 

faktiskt skall mäta, det vill säga, tagit reda på hur våra intervjuobjekt förhåller sig till och har 

erfarit skillnader inom den nationella kulturen på de företag de arbetar på.  

Däremot stötte vi på problem vad gäller reliabiliteten i vårt arbete, då vi var tre olika personer 

som intervjuade varsitt intervjuobjekt, vilket resulterade i tre olika intervjuareffekter. Även då 



Kulturella skillnader inom ledarskap i England, Sverige och Spanien 

42 

vi ansträngde oss till vårt yttersta för att inte färga undersökningen med intervjuareffekten var 

detta omöjligt att undvika i vårt fall.  

Dock har vi jämfört våra resultat med flera andra olika former av undersökningar inom ämnet, 

för att kunna stärka den interna giltigheten, och dessa samstämmer mycket med dem vi tagit 

del av. Dessutom har vi samtliga inom gruppen kritiskt granskat de resultat vi kom fram till 

för att ytterligare stärka den interna giltigheten.  
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6 Slutsats och förslag på vidareforskning 

6.1 Slutsats 

Undersökningen har funnit kulturella faktorer som bidrar till att påverka ledarskap, dessa 

faktorer påverkar ledarna beroende på vilken kultur de kommer ifrån. Efter en genomgång av 

analysen fann vi att det fanns vissa delar som matchade empirin och teorin och andra delar 

som inte gjorde det.  

 

Det svenska ledarskapet karakteriseras i teorin av otydlighet följt av demokratiskt tänkande, 

något som motsades i vår intervju, tvärtom hävdade den svenske ledaren att det var av 

oerhörd vikt att vara tydlig och ge enkla och klara direktiv till medarbetare. Det här resultatet 

kan dock förklaras av det faktum att produktionschefen har varit anställd i 11år och rimligen 

bör ha anpassat sig till den nationella kulturen och därmed förbättrat sig på just den här 

punkten. Samma iakttagelse kan göras avseende engelskt ledarskap där man anser det vara 

viktigt att etablera klara ramar och direktiv. Detta står i kontrast till den spanska stilen som 

framstår som otydligt vilket också delvis bekräftades av intervjun. 

 

Vidare fann vi stöd för att svenskar och engelsmän oftast undviker att prata om sina privata 

angelägenheter, däremot finns det en öppenhet och vilja att hålla möten på ett informellt plan i 

alla fall från engelsmännen sida, så länge man inte går in på privata angelägenheter. Återigen 

handlade den spanska ledarstilen om att mera öppet visa känslor vilket den svenska chefen 

hade fått erfara under flera möten. Den spanska ledaren var inte helt överens med denna bild 

men han var väldigt intresserad av att få veta vilken bild vi hade fått av spanjorer. 

 

I frågan om jämställdhet så visade det sig att det svenska och det spanska ledarskapet 

förespråkade jämställdhet, något som den engelska ledaren inte förde på tal överhuvudtaget. 

Detta är intressant, eftersom att teorin pekar på att svenska och engelska ledare till skillnad 

från det spanska ledarskapet skulle förespråka jämlikhet i hög grad i jämförelse med andra 

kulturer. Vi tror att den här avvikelsen till viss del kan förklaras av det engelska sättet att 

hävda sig på arbetsplatsen, som enligt teorin till stor del går ut på att hävda sig genom sina 

personliga attribut. Detta skulle göra att jämställdhet kommer i skymundan när det väl är dags 

att ta beslut i frågor som omfattar dessa aspekter. Det bör också tilläggas att den spanska 

ledaren tolkade jämställdhet något annorlunda mot vad vi i Sverige gör. Han förespråkade 
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jämställdhet men ansåg samtidigt att det fanns många arbeten kvinnor inte klarade av på 

grund av den fysiska ansträngningen.  

 

Som det har framgått i teorin så verkar det finnas problem i både det engelska och det spanska 

ledarskapet när det rör sig om personalfrågor. I både den spanska och engelska stilen finns det 

ett utbrett missnöje i fråga om ledarskapet. Emellertid kunde vi utläsa ur 

intervjuerna(framförallt i den engelska) att dessa frågor hade blivit uppmärksammade.  

Påståenden om att spanska chefer är för auktoritära, fåfänga, dominerande och dryga, är 

exempel på sådant som tillbakavisades i den spanska intervjun. Den spanske ledaren ansåg att 

det rörde sig mest om föråldrade fördomar. 

 

De tre ledarna delar samma uppfattning om öppenhet och tolerans som viktiga riktlinjer när 

man möter andra kulturer. Den spanska betonade dock framförallt vikten av ett tydligt 

regelverk. Samtliga ansåg att olikheterna mellan de europeiska länderna hade börjat suddas ut. 

Vi kan dock konstatera att det svenska och engelska ledarskapet har fler likheter med 

varandra än det spanska. Detta får oss att konstatera att det trots allt finns vissa skillnader som 

man bör ta hänsyn till om man vill vara en framgångsrik ledare i dagens samhälle. 

 

Med denna studie vill vi uppmärksamma ledare  inom multinationella företag på att inse att 

det inte endast är att agera i samma anda som på ett företag med endast anställda av sin egen 

nationalitet. Det krävs en bred kunskap om den nationalitet man samarbetar med för att 

undvika så kallade kulturkrockar och för en ökad förståelse för sina medarbetare. Vidare 

önskar vi peka på vissa punkter som kan vara av större vikt än andra att lägga energi på, saker 

som lätt kan bortses från och sedan skapa problem i den framtida organisationen.  

6.2 Förslag på vidareforskning   

Under intervjuns gång fann vi att de olika ledarna hade uppfattningar till huruvida ledarskapet 

i Europa skiljer sig från varandra. Den spanske ledaren hävdade till exempel att han inte 

tyckte sig se några olikheter och att de hade försvunnit, samtidigt tyckte den svenska och 

engelska ledarna att även om en del var likt, så fanns det fortfarande skillnader att beakta. 

Baserat på den här bakgrunden finner vi det intressant att undersöka huruvida en gemensam 

ledarskapsstil för Europa har utvecklats och i så fall vilka de gemensamma nämnarna är. 

Undersökningen skulle då också utvärdera skillnaderna för det amerikanska, asiatiska och 

europeiska ledarskapet. En annan infallsvinkel som vi ansåg tänkvärd, var att genomföra en 
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undersökning som tar hänsyn till den andra sidan. Hur de anställda såg på respektive ledares 

stil och sedan utvärdera vilka egenskaper som uppskattas mest av dem. Syftet med en sådan 

undersökning skulle vara att definiera de attribut som värderas mest i olika kulturer och 

eventuellt se hur de avviker från varandra.  

En undersökning om hur stor inverkan humankapitalet och därmed indirekt ledarstilen har på 

ett lands produktivitet är något som vi diskuterat under arbetets gång. Till exempel så har 

Spanien en väldigt låg produktivitet i jämförelse med resten av Europa (swedishtrade, 2004). 

Detta ansåg vi intressant att följa upp, speciellt angående humankapital och internutbildning. 

6.3 Slutkommentarer 
Under arbetets gång har vi funnit att det inte är helt lätt att skriva uppsatsen på distans. 

Dessutom har vi befunnit oss på tre olika platser i Europa, vi har med andra ord inte kunnat 

träffas för att reflektera och framföra feed-back. Koordinationen har också påverkats av att vi 

har haft tentamensperioder under olika tidpunkter. Vi har under arbetets gång också märkt att 

frågeställningen har varit lite för bred.  

Det positiva har varit att vi har fått inblick i ett område som intresserar oss mycket och att vi 

har haft möjlighet att utnyttja de kunskaper vi har fått i våra nya länder, såväl kunskap från 

universiteten som från livet som invandrare. 
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Bilagor 
Intervjufrågor 
 
Bakgrunds frågor: 
Kön 

Ålder 

Utbildning 

Befattning 

Total anställningstid i företaget 

Befattningsbeskrivning (arbetsuppgifter, ansvarsområde etc.) 

Frågor angående kulturella skillnader: 

Anser Du att Ditt ledarskap påverkas av kulturella skillnader? 

- I sådana fall, på vilket sätt uppenbaras detta? 

 

Någon konkret händelse/situation som uppstått i samband med möte av olika kulturer? 

 

Om Du kommer i kontakt med andra kulturer såsom England, Spanien och Sverige. Vilka 

likheter respektive skillnader är störst? 

 

Hur anser Du att en ledare inom ett multinationellt företag bör agera gentemot övriga, för att 

på bästa sätt undvika eventuella krockar och andra förhinder inom företaget? (Relaterat till 

olika kulturer inom företaget.) 

Samt hur anser Du att en ledare inom ett multinationellt företag bör agera för att anamma de 

fördelar som förmedlas via andra ledarskap ur kulturella aspekter olik Din egen kultur? 

 

Enligt Dig, hur uppfattar Du Engelska/Spanska/Svenska chefer i förhållande till Din egen 

nationalitet?  

Vilka förväntningar har Du på dig som ledare? 

Vilka förväntningar har du på dina medarbetare? 

Har dina kunder ställt krav på att få arbeta med medarbetare med en viss kulturell bakgrund? 

 

Frågor utifrån den kunskap vi har fått fram från litteraturen, t.ex. håller du med om att spanska 

ledare brister i respekt gentemot sina medarbetare?  

(Här har varje gruppmedlem valt sina egna frågor utifrån våra erfarenheter i respektive 

länder.) 


