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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle kan vi se en allt starkare trend i riktning mot internationalisering och 

globalisering. Genom att det har blivit lättare att förflytta sig över nationsgränserna har 

detta öppnat dörrar för såväl privatpersoner som företag. I och med detta har många 

företag och organisationer fått anpassa sig till, lära sig att förstå och hantera kulturell 

mångfald. I globala företag är det inte ovanligt att man som manager eller ledare arbetar 

tillsammans med eller leder anställda med annan nationell kulturell bakgrund än sin egen. 

Detta kan ibland leda till missförstånd och merjobb, men bidrar även till dynamik och 

inspiration på arbetsplatsen. 

 

Vi genomförde en kvalitativ undersökning som grundade sig på tre djupgående intervjuer 

med managers på olika nivåer på ett multinationellt callcenter i Wien. Syftet med denna 

undersökning var att beskriva om och hur managers förändrar sitt ledarskap och sitt sätt 

att kommunicera beroende på de anställdas kulturella bakgrund. 

 

Vi kan konstatera att ledarskapet och kommunikationen förändras eller anpassas så att 

hänsyn tas till den anställdes karaktär genom att ledaren försöker möta varje individ på ett 

unikt sätt, oavsett kultur. Det är alltså inte den kulturella bakgrunden i sig som gör att de 

anpassar sitt ledarskap efter sina anställda utan de försöker anpassa sitt ledarskap för att 

på bästa sätt närma sig den unika människan, oavsett kultur. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle kan vi se en allt starkare trend i riktning mot internationalisering och 

globalisering. Detta kan ha flera orsaker, men beror bland annat på olika EU-samarbeten, 

som till exempel Schengen, som har förenklat resandet för många medborgare inom 

medlemsländerna. Även invandring, både genom så kallad asylinvandring och/eller 

arbetskraftsinvandring spelar en stor roll i den tilltagande internationaliseringen. Genom 

att det har blivit lättare att förflytta sig över nationsgränserna har dörrar öppnats för såväl 

privatpersoner som företag. Möjligheten att kunna ta anställning i ett annat land har för 

många inneburit att en dröm blivit verklighet. Även företagen blir multinationella och 

kan dra stora fördelar av att de anställda har olika kulturella bakgrunder och erfarenheter 

och på så sätt stärka sin ställning på marknaden.  I och med detta har många företag och 

organisationer fått anpassa sig till, lära sig att förstå och hantera kulturell mångfald. 

Denna kan vara en ovärderlig nyckel till kreativitet och innovation, men kan också bli ett 

problem inom ett företag om den inte kan bemästras och formas till ett väl användbart 

verktyg. Konfrontation med andra ”främmande” kulturer genom kunder eller anställda 

kan medföra svårighet som i många fall är en utmaning för företag. Genom att företagen 

blir medvetna om kulturella skillnader och uppmärksammar dem, är det enklare att 

hantera dessa samtidigt som den egna kulturen kan bli förstådd. Detta skulle skapa en 

mer öppen arbetsplats som tar till vara på och nyttjar den dynamik som människor från 

olika kulturer genererar.     

 

1.2 Problem 

I globala företag är det inte ovanligt att man som manager eller ledare arbetar 

tillsammans med, eller leder anställda med annan nationell kulturell bakgrund än sin 

egen. Detta sker på ledningsnivå där ledningar från enskilda företag eller delar av företag 

samarbetar, men även mer och mer i enskilda företag där anställda och ledningen kan ha 

olika kulturella bakgrunder. Detta kan leda till missförstånd och merjobb men bidrar även 

till dynamik och inspiration på arbetsplatsen. Därför tycker vi det är intressant att titta 
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närmare på om man som manager förändrar sitt ledarskap beroende på vilken kultur den 

anställde kommer från och i så fall hur ledarskapet förändras, eftersom man som 

manager1 kan anpassa sitt sätt att leda och kommunicera med sina anställda beroende på 

vilken kulturell bakgrund de har.  

 

• Förändrar du som manager ditt ledarskap med hänsyn till de anställdas nationella 

kultur och i så fall hur?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva hur och om managers förändrar sitt ledarskap 

och sitt sätt att kommunicera med sina anställda beroende på deras kulturella bakgrund, 

och sedan analysera detta för att förstå om och hur de ändrar sitt sätt att leda och 

kommunicera. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att helt fokusera på managerns egen åsikt och uppfattning om sitt ledarskap 

och går därför inte in på de anställdas upplevelse av ledarskapet och inställning till 

managern. Vi har utfört tre intervjuer på ett och samma företag där alla tre respondenter 

innehar ansvar att leda en grupp anställda. Det skulle ha varit till fördel om fler personer 

hade kunnat intervjuas för att på så sätt få fram mer data, men med anledning av att inte 

alla kunde engelske fanns det ingen möjlighet till detta. Att alla respondenter kommer 

från samma företag beror på att man då kan jämföra och se skillnader och likheter 

eftersom alla har liknande förutsättningar och arbetssituation. Genom att intervjua tre 

personer kunde vi lägga ner mer tid på varje individ och utföra djupare intervjuer. På så 

sätt kan då nyanser och olika infallsvinklar komma fram, vilket vi anser inte skulle ha 

varit möjligt om vi valt att göra ytligare intervjuer med fler medverkande.  

 

                                                
1 ”Manager” används i den engelska litteraturen och i praktiken i internationella företag. Vi använder 
termen Manager omväxlande med ledare där det är lämpligt. 
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1.5 Sagem Communication 

Sagem Communications (hädanefter endast kallat Sagem) är en fransk 

elektroniktillverkare och hör till SAFRAN Group som sysselsätter runt 62 000 människor 

världen över. Huvudkontoret är beläget i Paris och filialer finns i flera andra europeiska 

länder, så som till exempel Österrike (www.sagem.com).  

 

I Wien i Österrike arbetar runt 300 personer med bland annat R&D, Försäljning och 

Service av flertalet elektronikprodukter. Därav arbetar ca 100 av dessa personer på 

callcentret för att ge teknisk support till kunder som ringer från bland annat 

Storbritannien, Tyskland, Spanien, Sverige, Italien och Frankrike.  

 

Callcenter managern har ett övergripande ansvar över hela callcentret som i sin tur är 

uppdelat i sju team indelade efter Europeiska länder: 

 

• Österrike, Tyskland och Schweiz 

• Spanien och Portugal 

• Italien 

• Frankrike 

• Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxenburg) 

• UK (Storbritannien, Irland) 

• Sverige 

 

Varje ett av dessa sju team består av: 

 

• Agenter 

• Teknisk expert 

• Team leader 

• Supervisor 

 

Agenternas arbetsuppgifter är att per telefon och email ge teknisk support till respektive 

land de tillhör. Varje agent genomgår en intensiv teknisk utbildning som leds av en 
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technical training manager som ansvarar för att utbilda alla på callcentret, oavsett land. 

Denna utbildning sker på engelska, tyska eller franska, beroende på vilket språk agenten 

känner sig mest trygg med. Den tekniska supporten i sin tur sker i de flesta fall på 

agentens egna modersmål. Den tekniska experten finns som ett stöd för agenterna när de 

tekniska problemen blir för komplexa. Dessa sammanställer även all den tekniska 

information som agenterna samlar i tekniska rapporter som analyseras och utvärderas. 

Team leadern leder det dagliga arbetet i teamet, ansvarar för att kartlägga arbetsprocesser 

och tar över vid exempelvis ett kundklagomål som agenten själv inte kan bemästra. 

Supervisorn i sin tur ansvarar för schemaläggning, beviljar ledigheter men arbetar nära 

tillsammans med team leadern och har därför snarlika arbetsuppgifter.  

 

Alla i teamet är beroende av varandra varför ett fungerande samarbete är av stor vikt. 
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2 Metodansatser 
I detta stycke beskriver vi hur vi förhåller oss till verkligheten och vilken ansats vi 

använder oss av.  

2.1 Positivism  

Positivismen strävar efter absolut kunskap och har sina rötter i antikens Grekland precis 

som hermeneutiken. Termen utvecklades på 1800-talet av den franske sociologen 

Auguste Comte och innebär att man vill bygga på positiv, det vill säga säker kunskap. All 

annan kunskap som inhämtats till exempel via heliga skrifter eller intuition anser 

positivisterna som värdelös. Den skotske 1700-tals filosofen David Hume menade att 

människan har endast två källor till kunskap, nämligen det vi kan iaktta med våra sinnen 

och det vi kan räkna ut med vår logik. Alla påståenden och iakttagelser ska kritiskt 

undersökas och logiskt analyseras. Utgångspunkten är att kunna kvantifiera kunskap så 

mycket som möjligt för att behandla dem statistiskt och sedan kunna dra generella 

slutsatser av dem (Thurén, 2000).  

 

2.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken är en utpräglad humanistisk inriktning med förståelse för relativistiska 

tankegångar. Inom hermeneutiken är tolkningen det centrala och den huvudsakliga 

forskningsmetoden och man menar att ett fenomen inte kan beskrivas utan att man 

värderar det, i motsats till positivisterna som har fenomenet i sig i fokus. En absolut 

sanning finns inte utan istället söker man fruktbara sätt att förstå företeelser på (Thurén, 

2000).   

 

Utifrån vår problemformulering och vårt syfte där vi vill undersöka om managers 

förändrar sitt ledarskap beroende på vilken nationell kultur personen kommer från som de 

arbetar med, anser vi att det vetenskapliga synsättet som grundar sig i hermeneutiken är 

lämpligast för vår undersökning.  
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2.3 Forskningsmetod 

Nedan presenteras vilken metod vi använt oss av när vi samlat in informationen till vår 

undersökning.  

 

2.3.1 Kvantitativ metod 

Om problemställningen är av testande art är det lämpligt att använda en kvantitativ 

ansats. I en kvantitativ undersökning går forskarna på bredden för att få fram omfånget, 

frekvensen eller utsträckningen av ett visst fenomen. Denna typ av undersökning har ett 

extensivt upplägg och forskarna samlar i huvudsak in informationen via enkäter eller 

telefonintervjuer. Det är viktigt att forskaren gör ett urval som är representativt, så att en 

generalisering är möjlig (Jacobsen, 2002).  

 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Det är lämpligt att använda sig av en kvalitativ ansats när problemställningen är 

explorativ. En explorativ problemställning går på djupet och får fram data som är 

nyanserad. Informationen insamlas genom primär- och sekundärdata och viktigt är på 

vilket sätt insamlingen sker och vilka fördelar respektive nackdelar detta har, hur 

undersökningen kan göras mer trovärdig och vad forskaren bör tänka på vid 

intervjutillfället (Jacobsen, 2002).  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats där vi intervjuar tre personer. Eftersom 

vi inte är ute efter att kunna generalisera utan är intresserade av att gå på djupet och på så 

sätt få fram unika synpunkter och nyanser som vi kan tolka, beskriva och förklara 

använder vi därför ovanstående metod.   
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2.4 Datainsamling 

I detta stycke beskrivs vilken typ av data vi använt oss av i undersökningen, och på vilket 

sätt vi samlat in data och från vem vi samlat in data ifrån.  

 

2.4.1 Primärdata och Sekundärdata 

Vi kommer att använda oss av primärdata i vår undersökning, och detta genom 

strukturerade intervjuer. Primärdata är när man samlar in information direkt från 

personer, det kan var genom observation, individuella intervjuer och gruppintervjuer. På 

detta sätt samlar forskaren in informationen för första gången direkt från den primära 

informationskällan (Jacobsen 2002). Man kan även använda sig av sekundärdata i 

undersökningen, detta är data som forskarna inte själva kommit fram till utan sådant som 

är insamlat av andra (Jacobsen 2002), denna typ av data kommer vi inte att använda oss 

av.  

 

2.4.2 Intervjuer 

Vi har använt oss av individuella intervjuer med öppna svar, för att få så uttömmande 

svar som möjligt. En intervjuguide sammanställdes av författarna med tanke på vad som 

var angeläget att få fram av undersökningen och den teori vi använt oss av. 

Intervjuguiden återfinns som bilaga 8.1.  Alla intervjuer genomfördes på samma sätt, det 

vill säga respondenterna har fått svara på samma frågor i samma följd. Under intervjuns 

gång har vi låtit respondenterna tala fritt eftersom vi inte vill styra eller påverka 

respondenternas svar och för att förutsättningarna för de tre olika intervjuerna skulle var 

så lika som möjligt. Alla intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats, vilket 

enligt författarna skulle bidra till att respondenterna känner sig bekväma i situationen. 

Intervjuerna spelades in på band för att undvika att gå miste om viktig data. Efter 

intervjuerna sammanställdes dessa av oss och skickades tillbaka till respondenterna som 

fick läsa igenom intervjusammanställningen. På så sätt kunde vi undvika att tolka deras 

svar på ett oönskvärt sätt. Vi var även medvetna om intervjuareffekten där den som 

intervjuar omedvetet eller medvetet styr sina respondenter. För att motverka detta undvek 
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vi att ställa ledande frågor och/eller försöka leda in respondenten på rätt väg (Winter 

1984).   

2.4.3 Urval 

Vi har intervjuat tre personer som arbetar på ett callcenter för ett franskt elektronikföretag 

i Wien, Österrike som innehar positionerna: 

• Team leader 

• Supervisor 

• Technical training manager 

 

Vi valde ut två medlemmar i teamet UK (Storbritannien och Irland) samt Technical 

Training Manager som inte hör till något specifikt team utan ansvarar för utbildningen av 

alla agenter på callcentret. Anledningen till varför vi valde ut medlemmar från teamet UK 

är att detta team (som ger teknisk support på engelska) till skillnad från andra team består 

av agenter med flera olika kulturella bakgrunder, vilket innebär att de därmed inte har 

engelska som modersmål. Agenterna som ingår i detta team kommer bland annat från 

Indien, Colombia, Frankrike, Sverige, Ghana och Thailand.  

 

2.5 Undersökningens trovärdighet 

Enligt Jacobsen (2002) ska undersökningar alltid försöka minimera problem som har att 

göra med giltighet och tillförlitlighet.  

 

2.5.1 Giltighet 

I kvalitativa undersökningar mäts både intern och extern giltighet. Med intern giltighet 

mäter forskaren om han uppnått vad han ville veta och om ett fenomen är beskrivit på ett 

riktigt sätt. För att kontrollera den interna giltigheten går det att använda två metoder. 

Först och främst kan man kontrollera undersökningen och resultaten mot redan gjorda 

undersökningar, det andra är att själv kritiskt granska dem. Vi använder båda metoderna 

eftersom vi löpande jämför våra respondenters svar med resultaten från tidigare utförda 

studier och kritiskt granskar dem. Vi har varit medvetna om risken att respondenterna inte 
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kanske alltid svarat sanningsenligt eller att de blivit påverkade av intervjuarna och 

intervjusitationen. Med extern giltighet mäts det om det går att överföra det som funnits 

till andra sammanhang. Det vill säga i vilken grad som resultatet kan användas för att 

generalisera. Enligt Jacobsen går det att generalisera kvalitativa uppsatser på två olika 

sätt. Det ena är genom att generalisera från data i ett mindre urval av 

undersökningsenheter till en mer teoretisk nivå. Det andra sättet är att generalisera ett 

fenomens frekvens. Frågan när man vill generalisera kvalitativa undersökningar är om det 

går att generalisera från ett stickprov till en större population (Jacobsen 2002). Genom att 

vi valde ut respondenter som arbetade med och ledde människor från flera olika kulturer i 

ett och samma team ansåg vi därmed att vi fick en omfångsrik räckvidd trots att 

respondentantalet var så lågt som tre.  

 

2.5.2 Tillförlitlighet 

För att stärka undersökningens trovärdighet måste tillförlitligheten av de data som 

samlats in mätas. Det sätt som data samlats in på kan ha påverkat resultaten och själva 

undersökningen. Även undersökaren kan ha haft en effekt på det fenomen som ska 

undersökas. Ett annat hot mot trovärdigheten kan vara att forskaren varit slarvig när det 

gäller att dokumentera och samla in resultat. För att stärka undersökningens reliabilitet 

måste forskaren således vara mycket noggrann när han samlar in och kategoriserar 

information. Det är även viktigt att inte påverka de intervjuade med olika slags signaler 

och stimuli så att man inte tvingar fram ett särskilt svar eller resultat (Jacobsen 2002).  

 

För att stärka tillförlitligheten har vi tagit till en rad åtgärder. Intervjuerna 

sammanställdes och skickades tillbaka till respondenterna som hade möjlighet att läsa 

svaren och intyga att vi tolkat dem korrekt. Alla intervjuer spelades dessutom in. För att 

respondenterna skulle känna sig bekväma i intervjusituationen har alla intervjuer ägt rum 

på deras arbetsplats. 
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3 Teori  

3.1 Kultur 

Det finns många olika sätt att definiera kultur och dessa varierar beroende på vilken 

aspekt som ska studeras. Över hela världen ses kultur ofta som drivkraften bakom 

människors beteenden och i allt de gör. Genom kulturen har människan lärt sig att 

anpassa sig till nya omsändigheter som förts vidare över generationer. Kulturen ger 

människan en identitetskänsla och beteendemönster och influerar bland annat 

uppförande, moral och värderingar (Harris & Moran 1999). Eftersom kultur är ett så vitt 

begrepp finns det enligt Samovar & Porter (1994) inte en enkel förklaring av vad det är, 

men deras egen definition av kultur lyder:  

 

”the deposit of knowledge, experience, beliefs, values, attitudes, meanings, 

hierarchies, religion, notion of time, roles, spatial relations, concepts of the 

universe, and material objects and possessions acquired by a group of people in the 

course of generations through individual and group striving” ( Samovar & Porter 

1994: s. 11) 

 

3.1.2 Kultur som mental programmering 

Att kultur är lärd och inte ärvd påvisar Hofstede (1991) i sin modell om människans 

mentala programmering.  Han skiljer på kultur genom att hävda att den har två olika 

betydelser. Den allmänna uppfattningen om kultur kallar han för kultur ett, som innefattar 

kultur i form av konst och litteratur. Det Hofstede (1991) och andra socialantropologer 

däremot intresserar sig för är kultur två, beteendemönster och värderingar som människor 

inom samma kultur delar.  
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Människans natur är ärvd och densamma världen över. Behovet av att till exempel umgås 

med andra, känna tillhörighet, glädje och sorg hör till denna nivå. På vilket sätt 

människan visar dessa behov och uttrycker sina känslor styrs och påverkas av kultur, 

vilken är lärd. Personligheten är unik och baserad på karaktärsdrag som till en del är ärvd 

och en annan del lärd (Hofstede 1991).  

 

Enligt Hofstede (1991) uppenbarar sig kulturella skillnader på flera olika sätt. Han menar 

att man kan beskriva dessa skillnader med hjälp av fyra termer: symboler, hjältar, ritualer 

och värderingar. Symboler är ord, gester, bilder eller objekt som har en viss innebörd eller 

mening för de människor som delar samma kultur. Ord i ett språk eller en viss jargong 

hör också hit, även kläder, frisyrer, flaggor och statussymboler. Nya symboler uppstår lätt 

och gamla försvinner, symboler från en kulturell grupp kopieras ofta av en annan. Hjältar 

är personer som lever eller är döda, påhittade eller verkliga som innehar egenskaper som 

aktas högt inom ens kultur och är en mall för hur man bör uppträda och vara. Ritualer 

består av kollektiva aktiviteter som inom kulturen anses som socialt livsviktiga, och 

utförs bara för sin egen saks skull. Det kan vara ett speciellt sätt att hälsa på, eller hur 

man visar andra respekt men även religiösa ceremonier.  Värderingarna är kärnan av 

kulturen. De är känslor som har en positiv eller negativ sida, till exempel Ondska – 

Godhet, Smutsigt – Rent, Fult- Vackert.  Värderingar är en av de första sakerna barn lär 
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sig, redan vid tio års ålder har de utvecklat grundläggande värderingar och att ändra dem 

är mycket svårt.  

 

3.1.3 Hofstedes kulturella dimensioner 

 

“Culture is more often a source of conflict than of synergy. Cultural differences are 

a nuisance at best and often a disaster." (http://www.geert-hofstede.com) 
Prof. Geert Hofstede, Emeritus Professor, Maastricht University. 

 

Under nittonhundrasjuttiotalet genomförde Geert Hofstede (1991) en stor undersökning 

av människor från 50 olika länder. Undersökningen gick ut på att identifiera skillnader i 

nationella värderingssystem. Hofstede studerade hur människor från olika länder ställer 

sig till vanligt förekommande problemområden, vilket får konsekvenser för samhällets 

funktionalitet med dess grupper och individer. Dessa problemområden motsvarade de 

kulturella dimensionerna. En dimension är aspekten av en kultur som kan mätas i 

förhållande till andra kulturer. Dimensionerna var från början fyra men på senare tid kom 

det till en femte; långtidsorientering, men eftersom denna främst behandlar kinesisk 

kultur anser vi inte det är av vikt att behandla detta i uppsatsen. De fyra dimensioner som 

närmare studeras är: 

 

• Maktdistans 

• Individualism v.s. kollektivism 

• Femininitet v.s. maskulinitet 

• Osäkerhetsundvikande 

 

Maktdistans (PDI) 

Denna dimension speglar en kulturs jämlikhet och hur makt är fördelad i samhället som 

sådant eller inom företag och organisationer. Hur ojämlikhet hanteras visas i något som 

Hofstede kallar för maktdistansindex. Ett land som rankas långt ner på maktdistansskalan 

som till exempel Sverige, visar att makt är jämt fördelad och att över- och underordnade 
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ser varandra som jämlikar. I ett land som däremot har hög maktdistans ser dessa varandra 

inte som jämlikar och makten är ojämnt fördelad. Individer i dessa länder förväntar sig att 

bli ledda på ett mer paternalismiskt och autokratiskt sätt, det vill säga att man 

underordnar sig någon och låter sig styras utan att själv bli konsulterad om hur och på 

vilket sätt. Hög maktdistans förekommer ofta inom de asiatiska länderna (Hofstede 

1991).  

 

Individualism v.s. kollektivism (IDV) 

I ett land som domineras av hög individualism är individen i fokus. Där värdesätts 

personlig frihet, behov av att ha ”egen tid” är stort och individen förväntas bete sig i 

enlighet med sina egna personliga intressen. I kollektivistiska kulturer står däremot 

gruppen eller familjen i centrum. Beslut tas efter och i enlighet med hela gruppens 

gemensamma intressen.  När någon på ett företag nyanställs är det ofta någons av de 

redan anställdas familjemedlemmar som får jobbet, vilket kan ha fördelar som till 

exempel att man håller koll på varandra så att ingen missköter sig. I individualistiska 

kulturer är det snarare tvärt om. Har de anställda för nära band med varandra kan detta 

vara en möjlig källa till konflikter (Hofstede, 1991).  

 

Femininitet v.s. Maskulinitet (MAS) 

Femininitet och maskulinitet är en dimension av samhällets kultur, vilka beteenden som 

anses vara mer feminina eller maskulina eller med andra ord hur könsrollerna fördelas. I 

maskulina samhällen som till exempel Japan är kvinnliga företagsledare något mycket 

sällsynt medan i länder som Sverige, som anses vara mer feminint, ses detta inte som 

något ovanligt. De maskulina länderna har tydliga könsroller, det som är typiskt manligt, 

att vara bestämd och tävlingsinriktad värderas högt medan kvinnorna står för det typiskt 

feminina dragen, att värna om och vårda mellanmänskliga relationer (Hofstede, 1991).  
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Osäkerhetsundvikande (UAI) 

Denna dimension handlar om hur människor ställer sig till att ta risker, hur man handlar i 

en situation som är förknippad med oro och osäkerhet. Känslan en individ känner inför 

okända och nya saker är ofta delad av andra medlemmar i samma kultur eller land. 

Länder med ett högt osäkerhetsundvikande har ofta många lagar och regler för hur 

människor ska bete sig och agera. Detta får till följd att människor som tillhör dessa 

kulturer ofta uppfattas som temperamentsfulla och aktiva och en avsaknad av lagar och 

regler kan göra dessa illa till mods. I länder med lågt osäkerhetsundvikande ogillas alla 

former av föreskrifter och om människor från dessa länder helt plötsligt måste följa en 

rad regler, känner sig dessa illa till mods. Detta kan vara en bidragande orsak till 

konflikter i företag när kulturer med olika grad av osäkerhetsundvikande möts (Hofstede, 

1991).  

 

3.1.4 Nationell kultur 

Genom att kategorisera kulturer i generella och specifika kulturer kan man lättare skilja 

dem åt. Nationella och etniska kulturer är ett exempel på generella kulturer där 

medlemmarna delar gemensamt kulturarv och historia vilket har förmedlats från 

generation till generation. Människor som delar samma nationalitet har det gemensamt att 

de fötts och tillbringat åtskilliga år i landet och delar värderingar, tro och normer med 

varandra och de flesta bidrar tillsammans till att skapa dessa. Dessa kan vara svåra att 

greppa varför nationell kultur ses som något abstrakt. Alla inom samma kultur följer inte 

samma normer och värderingar men vid jämförelse med en annan kultur kan tydliga 

skillnader ses dem emellan varför man därför kan generalisera (Samovar & Porter, 1994).  

 

3.1.5 Kulturell identitet  

För att en kultur ska kunna uppstå måste människor först definiera sig själva som en 

grupp skriver Samovar & Porter (1994). Genom att förstå hur och varför människor tar en 

eller flera kulturella identiteter kan man på så sätt lättare se kopplingar mellan denna och 

dess inverkan på kommunikation och ledarskap vilket vi kommer att presentera i detta 

stycke.  
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Människor kan tillhöra en eller flera kulturer vilka ständigt står under förändring. 

Kulturer påverkas bland annat av sociala, psykologiska och omgivningsbetingade 

förändringar men påverkan sker även av andra kulturer. Med detta menas att du kan 

tillhöra en nationalitet och samtidigt vara mamma vilket gör att du då även tillhör en 

specifik kultur, i detta fall en underkategori till könsbetingad kultur. Din roll som mamma 

kan påverkas av den nationella kultur du tillhör (Samovar & Porter, 1994).  

 

När en grupp individer delar en historia och normer och börjar utforma symboler 

specifika för den kulturen anammar gruppen en så kallad kulturell identitet vilken 

Samovar & Porter (1994) uttrycker på följande sätt: 

 

”cultural identity is the particular character of the group communication system 

that emerges in the particular situation” (Samovar & Porter 1994: s.39) 

 

Mer om detta tar vi upp i stycke 3.3.2 under rubriken interkulturell kommunikation. 

 

3.2 Ledarskap 

Ledarskap och kommunikation har en mycket stark koppling till varandra eftersom 

kommunikation är en grundläggande förutsättning för ledarskapet. En ledare som saknar 

förmågan att kommunicera kan i längden inte heller bemästra rollen som ledare. Så länge 

det existerat olika kulturer har även interkulturell kommunikation funnits, med andra ord 

kommunikationen mellan människor med olika kulturell bakgrund. I och med att 

kontakten sinsemellan olika kulturer har ökat har även behovet och vikten av effektiv 

kommunikation tilltagit. Interkulturell kommunikation handlar om att genom ökad 

medvetenhet och förståelse, samexistera med människor som nödvändigtvis inte delar 

samma bakgrund, åsikter och värderingar som du själv. Den uppstår närhelst ett 

meddelande inom en kultur formuleras och framförs inför en annan kultur (Samovar & 

Porter, 1994).  
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3.2.1 Klassiska ledarstilar 

Den auktoritäre ledaren leder genom att ge order, denne tar inte hänsyn till de anställdas 

synpunkter och idéer. Det handlar om envägskommunikation där beslutsfattandet finns 

hos managern och de anställda ska endast göra som de blir tillsagda. Den demokratiske 

ledaren däremot har tillit till sina anställda, och har en dialog med dem innan beslut 

fattas. Han eller hon delegerar även beslutsfattande till de anställda, det viktiga här är att 

man tillsammans uppnår någonting som gynnar företaget. Den så kallade låt gå ledaren 

kännetecknas av att han eller hon inte bryr sig om de anställda och vilka resultat de 

presterar, inte heller tar denna ledare något ansvar beträffande beslutsfattande, han eller 

hon klarar inte av att axla rollen som en manager (Bergengren 2003). 

 

3.2.2 Teori X och Y 

Denna teori presenterades av Douglas McGregors på 60-talet och den mynnar ut i att 

managerns människosyn avgör vilken typ av ledare han eller hon är. Det vill säga om 

denne är en demokratisk (teori Y) eller auktoritär (teori X) ledare. Är man en teori X 

manager anser man att människan är lat och vill undvika ansvar. För att få de anställda att 

arbeta måste man tvinga dem genom att ge order, kontrollera dem och motivera dem med 

lön som belöning. Är man däremot en teori Y manager så har man en människosyn som 

gör att man tror att de anställda istället styrs av att man anser att det arbete man utför är 

betydelsefullt. Som manager utgår man ifrån att de anställda vill ta ansvar, och delegerar 

därför både ansvar och beslutfattande (Bergengren 2003). 

 

3.2.3 Situationsanpassat ledarskap 

Denna ledarskapsmodell kom på 80-talet och utvecklades av Hersey och Blanchard. 

Denna modell visar att det inte finns en ledarskapsstil som är bäst under alla 

omständigheter. Den påvisar istället att managers måste anpassa sin ledarstil beroende på 

de anställdas mogenhetsnivå. Hur managern ska anpassa sin ledarstil beror på hur mycket 

styrning och känslomässigt stöd de anställda behöver i olika situationer. Följande tre 

faktorer bestämmer vilken nivå de anställda befinner sig på: ledarens stödjande beteende, 

medarbetarnas mogenhetsnivå och ledarens styrande beteende (Bergengren 2003).  
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3.2.4 Managers uppgifter och roll 
Beroende på omständigheterna har managers en rad olika uppgifter, bland annat att leda, 

förhandla, fördela resurser, vara en förebild, förmedla information samt att planera och 

implementera förändringar. Vilken av dessa roller en speciell ledare har eller hur stor vikt 

som läggs vid varje roll beror på en rad olika faktorer: 

 

• Hans/hennes personliga psykologi. 

• Hans/hennes funktionella ansvarsområde. 

• Företagets kultur och historia. 

• Vilken sektor företaget befinner sig i. 

• Den nationella kulturen. 

 

Den nationella kulturen som arbetsstyrkan har avgör hur den reagerar på en struktur och 

ett system som ledningen inför. Det innebär att arbetsstyrkor från olika nationella kulturer 

kan reagera olika på en och samma ledning.  I dessa fall, när kulturerna är olika, är det 

viktigt att olika ledningsstilar framhävs, beroende på kultur och industri (Mead 2005).  

 

3.2.5 Globalt ledarskap 

Harris och Moran (1999) använder några nyckelkoncept som är relevanta för att lyckas 

som global manager. Förståelse och användandet av dessa koncept är avgörande för att 

lyckas. Nedan presenteras några av dem. Globalt ledarskap; det är viktigt att vara 

kapabel att arbeta effektivt i en global miljö samtidigt som man respekterar kulturella 

skillnader. Man måste vara öppen och flexibel när man närmar sig andra, vara medveten 

om att alla inte har samma bakgrund och vara villig att ta till sig nya idéer och 

föreställningar. Interkulturell kommunikation; att vara medveten om verbala och icke-

verbala skillnader när man kommunicerar med personer från andra kulturer. 

Kulturkänslighet; det är viktigt att förstå att kultur påverkar människors beteende. 

Assimilering; att effektivt kunna ändra sig och anpassa sig till specifika kulturer, vare sig 

om det är en subkultur inom sitt eget land eller om det är utomlands. Kulturell påverkan 
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på ledningen; ledarfilosofin är djupt rotad i kulturen och det är inte enkelt att föra över en 

ledarfilosofi som är skapad i en kultur till en annan. Kulturell samverkan; att ta vara på 

skillnader mellan människor för ömsesidig utveckling och resultat genom samarbete. 

Genom att kombinera det bästa från olika kulturer kan det resultera i effektiva och 

komplexa lösningar.  

 

3.2.6 Mångkulturella arbetsteam 

I dagens samhälle har andelen kvinnor på arbetsmarknaden ökat, gränser mellan nationer 

suddats ut och med dem handelshinder. Rörligheten ökar och fler multinationella företag 

skapas vilket leder till arbetsplaster med stor mångfald. Mångfald med avseende på de 

anställdas etniska bakgrund och ras kan ses som en ypperlig tillgång och kommer att 

resultera i innovation, kreativitet och bättre beslutsfattande. Allt detta på grund av att en 

arbetsstyrka med mångfald tar med sig olika synsätt, erfarenheter och idéer till 

organisationen (Hatch 2002). 

 

Enligt Mead (2005) tillför ett team med kulturell mångfald både möjligheter och 

svårigheter. När ledningen lyckas leda teamet framgångsrikt leder det till ekonomiska 

fördelar. Har ett företag förmågan att locka, bibehålla och motivera människor från olika 

kulturer kan det ge konkurrenskraftiga fördelar i kreativitet, problemlösning och att 

anpassning till förändringar. Studier visar att mångkulturella grupper är överlägsna 

homogena grupper i komplexa problemlösningsuppgifter, men de kan vara mindre 

framgångsrika i att utföra rutinuppgifter. Mångkulturella grupper behöver tid för att 

eliminera olikheter för att sedan kunna arbeta tillsammans. I experiment av Watson som 

pågick under 17 veckor med grupper som var nybildade, såg man att grupperna med 

mångfald var mindre framgångsrika i början men kom ikapp och överträffade i vissa 

avseende de homogena grupperna (bland annat i förmågan att hitta flera lösningar på ett 

problem). Generellt presterade grupperna lika, men när de skulle lösa uppgifter där de 

fanns flera olika lösningar så presterade grupperna med mångfald bättre (Mead 2005).  

 

Enligt Mead (2005) har grupper med mångfald större chans att lyckas när medlemmarna 

värderar de olika synsätt de har, samarbetar för att ta gruppbeslut, respekterar varandras 
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erfarenheter och delar med sig av sina egna, värderar tillfället att lära sig om en annan 

kultur och är toleranta och försöker bortse från ineffektivitet som uppstår när människor 

från olika kulturer arbetar tillsammans. Om ledningen istället skulle ignorera kulturella 

skillnader inom arbetsstyrkan och nedvärdera betydelsen av kulturella skillnader så kan 

det leda till stora svårigheter för företaget. Att ignorera mångfald skulle kunna fungera då 

olika grupper från olika kulturer arbetar med olika uppgifter, där de inte behöver dela på 

resurser (Mead 2005).  

 

Eriksson-Zetterquist mfl (2006)  anser också att det är lönsamt för företag att anställa 

personer med olika bakgrund och erfarenheter, eftersom detta är ett sätt för företaget att 

utnyttja allas kunskaper maximalt. Man kan även se det ur ett rättviseperspektiv, där alla 

får samma möjlighet till anställning. 

 

3.3 Interkulturell kommunikation 

 

Interkulturell kommunikation definieras vanligen som den kommunikation som sker öga 

mot öga mellan människor från olika nationella kulturer. Enligt Gudykunst (2003) finns 

det två olika synsätt, det objektiva och det subjektiva synsättet. För att kunna förstå 

interkulturell kommunikation är båda dessa synsätt nödvändiga och målet är att integrera 

dem. Det objektiva synsättet innebär att man undersöker om det finns någon 

regelbundenhet i beteendet och om kommunikationen bestäms av situation och miljö. Det 

subjektiva synsättet går ut på att försöka förstå den individuella kommunikatörens 

perspektiv och syn på kommunikationen som en fri vilja.  

 

3.3.1 Att förstå interkulturell kommunikation  

Interkulturell kommunikation grundar sig på behovet och viljan att förena sig med och 

interagera tillsammans med andra människor. Behovet av kontakt med andra människor 

är grundläggande och detta blir tillfredställt i mötet och kommunikationen med andra 

individer. Kommunikation är så mycket mer än bara tal och innehåller till exempel även 
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gester, leenden eller sättet att hälsa på. Dessa beteenden utvecklas till ett meddelande som 

kommunicerar något till någon annan (Samovar & Porter, 1994). 

 

För att ett beteende skall kunna utvecklas till ett meddelande måste det finnas en 

mottagare som vill ta emot meddelandet vare sig det gäller verbala eller icke-verbala 

beteenden. Verbala meddelanden består av uttalade och skrivna ord, medan icke-verbala 

innefattar bland annat rörelser, ansiktsuttryck eller ögonkontakt. Eftersom alla beteenden 

inte är medvetna görs en åtskillnad mellan medvetna och omedvetna beteenden som även 

de påverkar kommunikationen. En viktig detalj är därmed att eftersom ett meddelande 

består av beteenden som människor eventuellt svarar på måste vi vara uppmärksamma på 

eventualiteten att vi ständigt sänder ut meddelanden utan att vi själva är medvetna om det 

(Samovar & Porter, 1994).  

 

Förutom verbala, icke-verbala och medvetna, omedvetna beteenden finns det även 

avsiktliga och oavsiktliga beteenden. Även dessa utvecklas till meddelanden så snart det 

finns någon där som kan motta dem (Samovar & Porter, 1994).   

 

3.3.2 Kulturell identitet och interkulturell kommunikation 

Samovar & Porter (1994) menar att vilka vi är och hur vi skiljer oss åt påverkas av och 

beror på vem vi för tillfället umgås med och i vilket sammanhang kommunikationen sker. 

Ovan nämnda författare använder sig av ett uttrycket interkulturell 

kommunikationskompetens vilket beskriver förmågan att kunna matcha sin egen erkända 

kulturella identitet med sina kommunikationspartners. Detta kräver ofta någon form av 

inbördes anpassning mellan kommunikatörerna. Problem uppstår om man själv har 

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

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

från en bestämd kultur bör vara och genom att vara medveten om att den kulturella 

identiteten är under ständig förändring kan dessa problem motverkas. Att vara lyhörd och 

öppen för motpartens egna normer och värderingar och informera sig om dessa är ett 

effektivt sätt att införskaffa denna kompetens på.   
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3.3.3 Interkulturella konflikter 

För att förstå skillnader och likheter i kommunikation mellan olika kulturer är det viktigt 

att kunna förklara hur och varför kulturer skiljer sig åt. Detta har gjorts med hjälp av 

bland annat Hofstedes individualismkollektivismstudie. För att förstå kommunikationens 

roll bättre kan den delas in i låg kontext- (LC) och hög kontext- (HC) 

kommunikationssystem. I transaktioner som anses ha lågt kontext måste mer information 

tilläggas för att sammanhanget ska förstås medan det i transaktioner med hög kontext 

endast behövs lite information. Kommunikationsmönster med lågt kontext har hittats i 

kulturer som anses vara individualistiska, som till exempel skandinaviska länder medan 

kollektivistiska kulturer kännetecknas av att de har kommunikationsmönster med hög 

kontext som till exempel Kina, Japan och Mexico (Samovar & Porter, 1994). 

 

När två individer med olika kulturella bakgrunder möts kommunicerar de med varandra 

på det sätt som speglar den egna kulturens värderingar, föreställningar och beteenden. 

Interkulturella konflikter uppstår oftast vid kommunikation mellan parter där den ene har 

en individualistisk bakgrund medan den andre kommer från en kultur baserad på 

kollektivism. För LC-kommunikatörer ses konflikter ofta följa en så kallad 

problemlösningsmodell där konflikten ses som någonting ändamålsenligt, något som tas i 

tu med öppet och direkt. För HC-kommunikatörer däremot ses konflikter som något 

närmast pinsamt och besvärande (Samovar & Porter, 1994). 

 

Enligt Samovar och Porter (1994) uppstår konflikter inom individualistiska kulturer oftast 

genom att individens eget utrymme och privatliv kränks eller att individens möjlighet att 

bestämma över sig själv inskränks. I kollektiva kulturer uppkommer konflikter när 

lojalitet, åtaganden eller förtroende gentemot sin grupp eller familj skändas. 

Individualister är i sitt konfliktlösande mycket mål- och resultatorienterade medan 

kollektivister tenderar att lägga tonvikten vid att bibehålla sitt anseende och förhindra att 

inte ”tappa ansiktet” under konfliktlösningens gång.  

 

För att kunna lösa konflikter krävs det att kommunikation sker på ett effektivt sätt och att 

den anpassas efter situationen. Viktigt är att vara kunnig och öppen gentemot olika 
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världsåskådningar och sätt att hantera konflikter på. Det krävs en medvetenhet och 

lyhördhet inför likheter och skillnader mellan låg- och högkontextkommunikatörer och 

deras sätt att hantera konflikter på (Samovar & Porter, 1994).  
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4 Empiri 
I denna del redovisas de data vi insamlat under intervjuerna. Empirin presenteras under 

rubriker som även till viss del har använts under teorikapitlet, detta för att du som läsare 

lättare skall kunna följa undersökningen. Respondenterna önskade att få vara anonyma 

och vi har därför använt oss av fingerade namn.  

4.1 Intervjupersonernas bakgrund 

Lisa kommer från Irland och är 34 år. Hon innehar positionen Teamleader för UK-teamet 

(Storbritannien och Irland). Hon är ansvarig för och leder nio anställda som alla arbetar 

med att ge teknisk support via telefon och email. Hon har en avslutad gymnasieutbildning 

och har tidigare arbetat inom bland annat finans.  

 

Ben kommer från Frankrike och är 40 år. Hans position är Supervisor, även han för UK-

teamet. Han ansvarar för nio callcenteragenter plus den tekniska experten och team-

leadern (Lisa). Han har en avslutat ingenjörsexamen och har tidigare arbetat som 

logistikmanager.  

 

Gabriel kommer från Frankrike och är 31 år. Han innehar positionen Technical Training 

Manager vilket innebär att han ansvarar för nyutbildning och vidareutbildning av alla 

anställda, oavsett supportteam. Han är även ansvarig för att följa upp sina anställda, 

utvärdera deras prestationer och ge feedback. Han har en avslutad universitetsexamen 

inom kommunikation och eventmanagement. Han har tidigare arbetat som teamleader 

och teknisk expert.  

 

4.2 Ledarskap 

Inom detta ämne ställde vi frågor angående respondenternas ledarskap.  

4.2.1 Anpassa ledarskapstil beroende på anställdas nationalitet 

Lisa anser sig själv vara en auktoritär manager, medan Ben och Gabriel tycker sig vara 

demokratiska managers. Hon menar att det inte alltid uppskattas av män från vissa 
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kulturer att ha en kvinnlig överordnad. Lisa tror att det är därför hon har anammat en mer 

auktoritär ledarstil. Hon ville inte gå in på vilka nationaliteter som är svårare respektive 

lättare att leda eftersom man inte ska ha fördomar men hon menade att de anställdas 

religiösa bakgrund spelar stor roll. Både Lisa och Gabriel tycker det är nödvändigt att 

anpassa sin ledarskapsstil beroende på de anställdas nationalitet, medan Ben inte alls 

tycker det är tvunget. Lisa anser att det är extra viktigt att man som ledare inte bara tar 

hänsyn till de anställdas nationalitet utan också deras erfarenheter och karaktär, men 

dessa å sin sida, föds ju ur ens kultur.  

 

”- När man levt många år utanför sin egen kultur, i ett annat land, utvecklas man 

som människa. Det är stor skillnad på någon som levt många år i Österrike jämför 

med någon som är nyinflyttad. När man har varit borta från sitt hemland och sin 

hemkultur länge är det som att man lärt sig att plocka russinen ur kakan, man tar 

det man gillar bäst från varje kultur och gör till sin egen.” 

 

På frågan hur hon ändrat sitt sätt att leda hade hon svårt att finna ett direkt svar. Hon 

säger till exempel att hon inte behandlar män och kvinnor lika. När hon leder män kan 

hon, om hon vill, använda sin charm och kvinnlighet men annars tycker hon nog att hon 

leder alla lika. 

 

Gabriel tycker det är extra viktigt att anpassa sig efter vilken kultur man har att göra med 

när han utbildar sina anställda. Skandinaver till exempel säger han, är så lugna att man 

själv måste vara väldigt lugn när man utbildar:  

 

”- Annars skrämmer jag iväg dem om jag dundrar på med min franska mentalitet! 

Sydeuropéer däremot, är helt annorlunda. Där måste jag tala högt och utbilda med 

en helt annan energi, annars så somnar de. Hade jag kört samma stil med 

skandinaverna hade de blivit livrädda.”. 
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Gabriel tycker det är lättare att utbilda och leda mellan- och nordeuropéer. Det är inte lika 

energikrävande och uttröttande men kan samtidigt bli tråkigt i längden. Därför uppskattar 

han att hela tiden omges med olika nationaliteter, det blir på så sätt aldrig långtråkigt.  

 

”- Jag anpassar mitt ledarskap genom att vara lyhörd och öppen mot mina anställda. Jag 

försöker med alla mina sinnen tolka deras beteenden och möta varje individ på ett unikt 

sätt. Varje enskild människa är unik och därför vill jag också anpassa mitt ledarskap så 

att det passar in på precis den personen. Jag vill absolut nå fram till mina anställda. Inte 

alltid har jag dock ork till detta eftersom det är rätt energikrävande, men det är min 

baktanke i alla fall.” 

 

Han säger också att om man inte anpassar sig efter de anställda talar du ganska snart för 

döva öron. Gabriel och Lisa tycker dock att det finns skillnader.  Lisa menar att kvinnor, 

oavsett kulturell b akgrund, har en sorts taktkänsla som män saknar, vilket gör att de kan 

använda sin charm och vänlighet när de interagerar med sina kollegor eller anställda. Hon 

säger att när man leder vissa kvinnor måste man visa mer hänsyn och vara lite mjukare i 

tonen än när man leder män. Gabriel svarar liknande på denna fråga och anser att när man 

leder och utbildar män kan man fokusera mer på jobbet och uppgiften, medan när man 

leder kvinnor måste man även ta hänsyn till den mänskliga delen av jobbet så som 

självförtroende, känslor, ambitioner och privatliv.  

 

”- Kvinnor kan behöva peppas mer än män. Kanske beror det på branschen vi 

jobbar i också, vi är ett teknikföretag. Det är naturligtvis en fördom att säga att 

män är bättre på teknik, men jag ser att kvinnor ofta behöver mer uppmuntran 

vilket jag då naturligtvis ger dem.” 

 

Gabriel tycker inte heller det är något fel i att ändra sitt ledarskap beroende på kön.  

 

”- Män och kvinnor är olika. Det är precis som med kulturella skillnader, du kan 

inte gå efter en mall som gäller för alla, det är människor vi arbetar med, inga 

robotar.” 
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4.2.2 Är du tillfreds med hur du leder dina anställda 

Gabriel tycker detta är en svår och komplex fråga att svara på men skulle själv vilja vara 

mer ”nära” sina anställda både kulturellt och privat så han bättre kan förstå dem. Han 

betonar att det rör sig om ett arbete där de anställda han ansvarar för arbetar med teknisk 

support, så är de inga robotar utan måste hanteras olika beroende på bakgrund. Han säger 

att man måste jobba mycket med sig själv när man leder andra.  

 

”- Kommer man till den punkten att man säger sig vara fullt nöjd med sitt ledarskap 

är man ingen bra ledare. Du måste ständigt utvecklas tillsammans med dina 

anställda. Att leda andra är ett väldigt dynamiskt arbete. Jag har tänkt många 

gånger att jag inte alls passar som manager, men hittills verkar de anställda tycka 

att jag gör ett någorlunda bra jobb i alla fall.” 

 

 Lisa däremot är tillfreds med sitt sätt att leda sina anställda. Hon gör sig inga funderingar 

över om hon är en bra ledare eller inte.  

 

”- Jag vet att många anser mig vara tuff och hård. Jag brukar säga att jag är liten 

på jorden men stor i orden. Jag är inte rädd för att säga ifrån och jag struntar i om 

mina anställda tycker jag är sträng.” 

 

Ben önskar att han skulle ha mer tid över för sina anställda.  Han tycker att han har ett 

stressigt jobb och det är mångas önskemål som ska uppfyllas.  

 

”- Jag önskar att jag hade mer tid, då skulle jag jobba mer med atmosfären och för 

sammanhållningen bland de anställda. Det är något av de viktigaste aspekterna på 

en arbetsplats. Trivs alla presterar man bättre, både som individ och i grupp.” 
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4.2.3 Kommunikation och konflikter 

Enligt Lisa uppstår oftast konflikter mellan henne själv och de anställda på grund av 

missuppfattningar som helt enkelt grundar sig på språkförbistringar. Hon berättar att även 

om teamet hon har ansvar för är ”UK-teamet” så har långt ifrån alla engelska som 

modersmål.  

 

”Det kan handla om små nyanser bara, något litet ord som någon som inte har 

engelska som förstaspråk missuppfattar och blir sårad över. Detta problem har jag 

oftast med kvinnliga anställda. De är även mycket mer känsliga för kritik och tar 

saker jag säger personligt.” 

 

Hon säger att hon kanske borde tänka sig för mer när hon kommunicerar på grund av just 

detta men samtidigt tycker hon att vuxna människor helt enkelt får lära sig att ta kritik 

och vad gäller språkdelen så blir det bättre med tiden.  

 

Gabriel berättar att han utbildar människor från världens alla hörn och måste därför 

ständigt byta undervisningsspråk mellan franska, tyska och engelska eftersom inte alla 

talar engelska. Han tycker själv att detta kan medföra problem både för honom själv och 

för de anställda. Han säger att han löser detta genom att förmedla till sina anställda att det 

är viktigt att de för en dialog med varandra. Han framhåller att det är essentiellt att det 

inte blir en envägskommunikation utan att han får respons från de han utbildar. Genom 

att ha en öppen kommunikation med sina anställda vill han förhindra konflikter och 

missförstånd.  

 

Ben säger att han sällan har konflikter med sina anställda. Han menar att han inte är 

särskilt kommunikativ av sig och säger sig bara säga någonting när han har något att 

säga. 

 

”- Jag tillhör inte den skaran av människor som pratar på oavbrutet. Jag har aldrig 

varit en vän av tomma ord och folk kan tycka att det är viktigt att kommunicera 



  

 29 
 
 

mycket och ofta med sina anställda men jag kör en annan stil. Vilket har den 

effekten att när jag talar med en anställd så lyssnar denne verkligen.” 

 

Är väl konflikten framme, säger han, har han den oftast med någon annan fransman.  

 

”Det är de där fina nyanserade små skillnaderna som väcker mest anstöt skulle jag 

säga. När jag kommunicerar med en afrikan till exempel är jag så inställd på att vi 

nog inte tycker likadant och har skilda meningar angående mycket så jag har 

mycket större förståelse för honom och hans åsikter än vad jag skulle ha för en 

fransman som tycker annorlunda än jag.” 

 

4.2.4 Olika kommunikationssätt 

Lisa beskriver sig själv som en väldigt kommunikativ person. Hon använder sig inte bara 

av verbal kommunikation i form av tal och skrift utan även av mycket kroppsspråk. Hon 

anser sig själv vara en god kommunikatör som talar med hela kroppen. 

  

”Jag vet att jag använder mitt ansikte mycket när jag kommunicerar. Därför kan 

människor också lätt uppfatta mig som barsk och sträng eftersom jag kan förmedla 

många signaler med mina ansiktsuttryck.”  

 

Ben skildrar sig själv som en lugn och sansad person. Han tror inte att han använder så 

mycket kroppsspråk som andra fransmän gör. 

 

”Jag har väl levt utomlands så länge att jag tappat en del av min franska 

mentalitet. Jämför jag mig med Gabriel så är han mycket mer fransk än vad jag är. 

Han gestikulerar mycket och är rätt högljudd. Han är typiskt fransk helt enkelt.” 

 

Gabriel berättar att han använder mycket kroppsspråk i sin undervisning. Han använder 

sig också av power point presentationer och överhuvudtaget mycket annan teknisk 

utrustning eftersom det ingår i utbildningen. 
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”Det värsta som finns är ju att sitta och lyssna timme ut och timme in på en figur 

som står rakt upp och ner och talar med monoton röst. Därför försöker jag vara så 

mångsidig som möjligt när jag undervisar.”  

 

4.3 Kultur 

4.3.1 Vilka olika nationaliteter har du arbetat tillsammans med 

Alla tre respondenter har arbetat med en rad olika nationaliteter, allt från spanjorer, 

irländare, italienare, indier och skandinaver till människor från Filipinerna, Malaysia, Irak 

och Colombia. Alla dessa olika nationaliteter har de kommit i kontakt med genom det 

nuvarande arbetet hos Sagem men även under tidigare arbeten. 

 

4.3.2 Hofstedes dimensioner 

Under denna rubrik följer svaren på de frågor vi ställt som behandlar Hofstedes fyra 

dimensioner. 

 

Maktdistans 

På basis av intervjun kan vi säga att alla tre respondenter anser att de kan se skillnader i 

hur anställda förhåller sig till makt, beroende på vilken nationell kultur de har. Lisa anser 

att det är samhället i sig och kulturen som styr hur man reagerar på detta. Exempelvis när 

män och kvinnor ska arbeta tillsammans. Vissa nationaliteter har väldiga problem med 

kvinnliga ledare.  

 

”- Jag har upplevt män som inte velat utföra arbetsuppgifter bara för att jag som 

kvinna är den som delat ut uppgiften. Jag blev riktigt chockad första gången jag 

råkade ut för detta.” 

 

Gabriel menar att vissa anställda inte vågar göra någonting utan att först ha fått en order 

om det, medan vissa anställda, som till exempel skandinaver, gärna tar egna initiativ och 

beslut. Ben har även sett tendenser till att anställda från vissa kulturer och nationaliteter 
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har lättare att ta ansvar för vad de gör och står upp för vad de tycker och tänker även om 

ens överordnade inte håller med.  

 

”- Man ska ju inte dra alla människor över en kam men jag tycker det finns stora 

skillnader mellan asiater och européer. Jag minns särskilt en kines som arbetade i mitt 

team förut och han var helt otrolig. Han arbetade otroligt snabbt och effektivt i 

jämförelse med de andra. Jag fick tänka mig för när jag skojade, sa jag en sak så gjorde 

han som jag sa.” 

 

Individualism v.s. kollektivism 

Lisa kan se klara skillnader mellan vissa nationaliteter vad gäller förmågan eller viljan att 

samarbeta med andra. Hon menar att det naturligtvis också beror på om personerna är 

vana att resa och på så sätt har lärt sig ta kontakt med nya människor.  

 

”- Vissa individer vill ha och behöver andra människor runt omkring sig för att kunna 

känna sig trygga och kunna prestera bra. Jag ser en stor skillnad bara mellan människor 

i Europa. Jag kan ju bara se till mig själv, jag behöver en viss distans och jag tycker inte 

om när människor jag inte vill ha inom min privata sfär går över gränsen medan min 

spanska kollega som också är team-leader har ett annat förhållande till sina anställda.  

 

Gabriel menar att vill du som manager att de anställda ska fungera bra med varandra i sitt 

team, ska du kunna få dem att prestera maximalt tillsammans samtidigt som du ska dra 

nytta av de enskilda individernas kunskaper och erfarenheter. Han har märkt att vissa 

människor är väldigt tävlingsinriktade, både män och kvinnor.  

 

Ben har inte upplevt att de anställdas kulturella bakgrund har påverkat deras förmåga att 

arbeta i team.  
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Femininitet v.s. maskulinitet 

Gabriel har lag märke till att människor som kommer från länder med stor social trygghet 

och som inte behövt kämpa särskilt mycket i sitt liv, inte är lika framåtsträvande som 

människor som inte har haft en lika enkel väg att gå. Enligt Gabriel är människor från ex-

kommunistländer generellt sätt bättre utbildade och har fått kämpa för att komma 

någonvart. De är också vana att ta order av andra som säger åt dem precis vad som ska 

göras, vilket är en dum genväg men visar helt klart på ett annorlunda beteende.  

 

”Samtidigt som många verkligen har fått kämpa för att komma någonstans i livet så 

är deras förmåga att ta initiativ inte särskilt stort, men det är klart, har man hela 

livet gjort som man blivit tillsagd är det ju inte så lätt att helt plötsligt jobba för 

egen maskin.”  

 

Ben anser även han att man kan märka på människor från vissa länder att de fått arbeta 

hårdare för att ta sig dit de är idag. Dessa är ofta mer egoistiska än andra och sätter sig 

själva i första hand. Han menar att vissa kulturer är mycket mer tävlings- och 

målinriktade i sitt arbete och jämför asiater med sydeuropéer.  

 

”Sydeuropéer och sydamerikaner sprider en skön stämning på arbetsplatsen. De 

hälsar alltid på alla och har lättare för att ta kontakt med sina kollegor. Japaner till 

exempel är ju alltid väldigt artiga men fruktansvärt tävlingsinriktade. Jag har 

märkt att rang och auktoritet betyder mycket för dem medan till exempel för en 

Colombian är detta ganska så irrelevant.”  

 

Ben anser inte att det finns några skillnader i att leda män och kvinnor. Hans ledarskap 

ändras inte bara för att han skulle råka ha en kvinna framför sig.  

 

”- Jag är precis likadan oavsett om jag leder en kvinna, man, indier eller svensk. 

Jag tycker inte att man ska ändra sig. Du är som du är, du ska inte låta något sådan 

ändra på ditt sätt att vara eller leda.” 
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Lisa har inte märkt av några skillnader. 

 

Osäkerhetsundvikande 

Ingen av de tillfrågade tror att den kulturella bakgrunden spelar in när de gäller att 

hantera nya uppgifter eller uppgifter som är kopplade till osäkerhet. De tror istället att det 

beror på de anställdas karaktärsdrag.  

 

Lisa anser att det inte har med de anställdas kulturella bakgrund att göra utan att det mer 

är en fråga om att vissa anställda inte bryr sig om långsiktiga resultat, utan de går till 

arbetet, gör sitt jobb och går sedan hem utan att ägna företaget och arbetet en tanke. 

Gabriel tycker att det mer beror på den anställdes förhållande till sin position och 

företaget men även den anställdes karaktär och egenskaper. Ben har även han märkt en 

skillnad i anställdas sätt att se på långsiktiga resultat, men tror det beror på var den 

anställde befinner sig i livet och karriären och om han eller hon är tillfreds med sin 

position eller vill uppåt och framåt i företaget.  

 

4.3.3 Fördelar och nackdelar med multinationella team 

Lisa tycker att det nästan bara finns fördelar med att leda multinationella team och att alla 

anställda kan lära från varandra. Hon menar att det är viktigt att ta vara på allas 

erfarenheter och synsätt.  

 

Gabriel tycker att multinationella team alltid är ett plus. Men företaget och managers 

måste ta hänsyn till och vara medvetna om de anställdas olika bakgrunder och utnyttja 

dessa maximalt. Han menar att om man inte tar hänsyn till detta så leder det till problem, 

missförstånd och konflikter.  

 

Ben har upplevt både positiva och negativa aspekter med multinationella team, men de 

positiva överväger de negativa. Det viktiga är att man som manager uppmärksammar 

skillnader och försöker ta tillvara på dem på ett sätt som gynnar alla, både företaget och 

de anställda.  
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4.3.4 Anpassning av kommunikation beroende på kultur 

Lisa svarar att hon inte medvetet ändrar på sitt sätt att kommunicera. 

 

”- Att sydeuropéer och latinamerikaner är högljudda det vet ju alla. Jag kan tycka 

att det är ansträngande att kommunicera med dessa för jag har inte känslan av att 

de lyssnar på mig. Det kan vara ännu en anledning till att min ledarstil är mer åt 

det auktoritära hållet, men bara för det så ändrar jag inte på min kommunikation. 

Inte vad jag vet i alla fall.” 

 

Hon anser inte att det finns någon anledning att ändra på sitt sätt att kommunicera bara 

för att den hon kommunicerar med har en annan kultur än hennes egen. På denna punkt 

behandlar hon alla lika.  

 

Gabriel å andra sidan är väl medveten om att han anpassar sig till sin kommunikatör och 

hur. 

 

”- Det är precis som med ledarskapet, jag vill möta min motpart och slippa 

konflikter. Eftersom jag är flexibel i mitt sätt har jag lätt för att förändra och 

anpassa mig. Det måste man göra både i privatlivet och på jobbet. Jag lägger mig 

på samma nivå som den jag diskuterar eller pratar med. Jag har arbetat med så 

många olika kulturer att jag vet hur jag ska göra för att slippa konflikter eller 

missförstånd. Jag arbetade många år tillsammans med bland annat kubaner och de 

har en helt annan livsåskådning än de flesta européert.” 

 

Ben tycker inte att han direkt ändrar på sitt sätt att kommunicera. Han försöker att 

behandla alla lika. 

 

”Självklart kan det vara så att jag omedvetet anpassar mig men det är inget jag 

tänker på, eller rättare sagt är det inte ett medvetet val som jag gör. Därför kan jag 
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heller inte säga hur, det får du fråga mina anställda om i så fall och jämföra deras 

svar.”  
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5. Analys  

5.1 Ledarskap 

5.1.1 Anpassa ledarskapstil beroende på anställdas nationalitet 

Lisa anser sig vara en auktoritär manager, hon menar sig medvetet har valt det. Vi skulle 

kunna tänka oss att hon på så sätt valt en enklare väg genom att ge order och inte ta till 

sig av sina anställdas idéer eller kritik i sitt ledarskap, och försvarar detta med att hon är 

kvinna. Hon drar nytta av vissa typiska kvinnliga egenskaper när hon leder män genom 

att till exempel använda sin kvinnliga charm. Enligt Bergegren (2003) skulle Gabriel och 

Ben som själva ser sig som demokratiska ledare, det vill säga höra till teori Y-ledare 

medan Lisa skulle falla under kategorin teori X-ledare. Konsekvenser av detta skulle vara 

att människor som föredrar en mer auktoritär ledare känner större samhörighet med Lisa 

och detsamma gäller då naturligtvis för Ben och Gabriel och anställda som föredrar 

demokratiska ledare som är lyhörda och mottagliga för idéer från de anställda.  

 

Mead (2005) anser att ledarskapet behöver anpassas efter vem man leder, detta bekräftas 

av Lisa och Gabriel som tycker det är nödvändigt att anpassa sin ledarstil beroende på 

vilken nationalitet den anställde kommer ifrån. Gabriel har även märkt skillnader att 

anställda från olika kulturer måste utbildas på olika sätt, vilket Mead (2005) förespråkar. 

Ben håller inte med i detta avseende och tycker inte det är tvunget att anpassa sitt 

ledarskap.  

 

Lisa och Gabriel som anpassar sitt ledarskap motsvarar vad vi i litteraturen har beskrivit 

som situationsanpassat ledarskap, där Hersey och Blanchard säger att det inte finns ett 

rätt sätt att leda utan att det måste anpassas från situation till situation. Andledningen till 

att Lisa och Gabriel utövar ett så kallat situationsanpassat ledarskap har förmodligen att 

göra med att de leder människor från flera olika kulturer som alla har olika 

förutsättningar och därför behöver olika mycket support i olika situationer. Gabriel är 

medveten och öppen inför de kulturella skillnaderna, till skillnad från Ben. Eftersom ett 

team bestående av deltagare från olika kulturer behöver ledare som anpassar sig 
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individuellt till de olika kulturerna skulle detta betyda att Ben är en sämre ledare än Lisa 

och Gabriel. Bens grundinställning skiljer sig från Gabriels, nämligen att för honom är de 

kulturella skillnaderna tämligen oviktiga. Han uppmärksammar dem inte och därför 

förorsakar honom heller inte några problem. Gabriel och Lisa är medvetna om 

skillnaderna och anpassar sig därefter vilket är den största skillnaden. Vi anser inte att 

Ben på grund av detta skulle vara sämre i sin roll som ledare än Gabriel eller Lisa. 

 

5.1.2 Är du tillfreds med hur du leder dina anställda 

Både Gabriel och Ben önskar att de hade mer tid över till sina anställda, detta för att 

komma de anställda närmare och för att förstå dem bättre så de kan leda dem mer 

effektivt. Även här kan vi knyta åter till det situationsanpassade ledarskapet, i detta fall 

genom att både Ben och Gabriel bättre vill förstå sina anställda vilket motsvarar de tre 

faktorerna: ledarens stödjande beteende, medarbetarnas mogenhetsnivå och ledarens 

styrande beteende som man måste ta hänsyn till som ledare. Ju bättre man som ledare 

klarar av att väga av hur mycket av de tre olika faktorerna varje anställd behöver desto 

effektivare kan man få dem att arbeta.  Lisa anser att hon gör ett bra jobb som ledare, 

samtidigt som hon är medveten om att vissa av hennes anställda kan uppfatta henne som 

sträng. Vi kan här alltså se att Gabriel och Ben som är demokratiska ledare tycker behöva 

förbättra sig själva i sin ledarroll. Underförstått visar de därmed en ödmjukhet som även 

skulle kunna uppfattas som en osäkerhet. Vilka konsekvenser detta skulle medföra för 

deras ledarkvalitet är att anställda inte ser dem som sina överordnade utan snarare som 

jämlikar vilket inte behöver vara något negativt. Om däremot Gabriel och Bens intention 

skulle vara att uppfattas som auktoritära ledare skulle de ju då ha misslyckats i denna roll 

men eftersom de inte strävar efter en auktoritär stil kan vi konstatera att de är 

framgångsrika med sin demokratiska ledarstil.  

 

5.1.3 Kommunikation och konflikter  

Lisa har upplevt konflikter på grund av olika sätt att kommunicera, dels eftersom de hon 

arbetat med har haft olika modersmål, det vill säga att de från början kommit från olika 

kulturer. Detta är ett vanligt fenomen enligt Samovar och Porter (1994), och människor 
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från olika kulturer hanterar detta på olika sätt. Lisa är enligt dem en så kallad LC-

kommunikatör och vill få problem lösta medan vissa hon arbetat med tar kritik mer 

personligt och är HC-kommunikatörer, som tycker det är jobbigt att hantera konflikter 

och är rädda för att förlora sitt anseende. Gabriel har upplevt kommunikationsproblem 

när han har utbildat anställda från olika kulturer, men är medveten om dem och detta är 

precis i enighet med Samovar och Porter (1994) som anser att det är detta interkulturell 

kommunikation handlar om, det vill säga att man har en ökad medvetenhet och förståelse 

för människor som nödvändigtvis inte delar samma bakgrund, åsikter och värderingar.  

Precis detta uppmärksammade Ben. Han har oftare konflikter med en landsman än med 

någon från en annan kultur, eftersom han utgår från att de delar samma uppfattning. Ben 

undviker att ha stereotypa föreställningar om andra kulturer, men inte om sin egen. 

Eftersom han identifierar sig själv som fransman och därmed har sig själv som 

referensram för fransmän jämför han andra fransmän med sig själv. Han har större 

förståelse för andra kulturer eftersom hans referensram då är annorlunda och inte är 

kopplad till hans uppfattning om den egna identiteten. Vi skulle därför kunna tänka oss 

att de största konflikterna hos Ben uppstår med andra fransmän (som inte är ett problem 

som hänger samman med kulturella skillnader) och att han därför har en bra interkulturell 

kommunikationsförmåga.  

 

5.1.4 Olika kommunikationssätt  

Lisa beskriver att hon inte bara använder sig av ord när hon kommunicerar utan även sitt 

kroppsspråk, vilket också är en del av interkulturell kommunikation enligt Samovar och 

Porter (1994) som sker medvetet eller omedvetet, men oavsett vilket, är kroppsspråket en 

viktig del i kommunikationen. Även Gabriel använder sig av mycket kroppsspråk, främst 

då han undervisar nyanställda. Ben däremot anser sig inte alls använda sig av detta. Här 

kan respondenternas egna kultur ha en påverkan på hur det ser på, och i vilken 

utsträckning de använder sig av kroppsspråk. För Gabriel, som kommer från Frankrike, 

skulle man kunna tänka sig att det är naturligt att använda sig av gester och armrörelser 

när han kommunicerar eftersom han kommer från ett sydligare land där befolkningen i 

allmänhet använder sig av mer kroppsspråk och är mer uttrycksfulla.  
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Men å andra sidan så använder sig Lisa som är från Irland, också av kroppsspråk, vilket 

kanske inte irländare i sig är kända för men Lisa har uppmärksammat detta som ett 

effektivt kommunikationsverktyg utifrån sina tidigare erfarenheter. Användandet av 

kroppsspråk skulle därför både kunna vara betingat av den egna kulturen samtidigt som 

det är något man lärt sig av sina erfarenheter. 

 

5.2 Kultur 

5.2.1 Maktdistans 

Som Hofstedes dimension maktdistans förespråkar så har olika länder olik hög grad av 

maktdistans. Vår undersökning stärker detta, då alla tre respondenter håller med om att 

det finns stora skillnader mellan hur anställda från olika kulturer reagerar på 

maktförhållanden. Gabriel anser att skandinaver gärna tar egna initiativ och beslut, detta 

stärks av Hofstedes maktdistansindex där Skandinavien (se bilaga ) får låga poäng på 

maktdistansindexet vilket innebär att de ser sig själva som jämställda med ledaren och 

känner sig säkra i sig själva och att komma med egna förslag och idéer inför sin manager. 

Lisa har uppfattat att vissa anställda har problem med kvinnliga ledare. För att inte 

framstå som fördomsfull ville hon inte svara på vilka länder dessa anställda kom ifrån 

men inflikade att deras religion spelade in. Detta kan påvisas i Hofstedes maktdimension, 

där länder med höga poäng har svårt för att acceptera kvinnliga ledare, medan anställda 

från länder med låga poäng på maktindexet inte har några problem med detta och ser det 

som något helt normalt. Ben har uppfattat att européer (se bilaga) i jämförelse med asiater 

(se bilaga) ifrågasätter mer och inte endast gör det som de blir tillsagda. Detta stämmer 

överens med indexet där de europeiska länderna i genomsnitt har lägre poäng än asiater 

på maktdistansindexet. Vi skulle därför kunna säga att européer är lättare att leda 

eftersom de är mer självgående men samtidigt kanske tar för många egna initiativ och 

beslut som därmed skulle kunna få konsekvenser för företaget. Dessutom skulle det 

kunna leda till en ohållbar situation för ledaren om den anställda ofta förbigick honom, 

utan att rådfråga eller få samtycke för sina beslut. Förmodligen skulle detta inträffa oftare 

med en demokratisk ledare än med en auktoritär.  
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5.2.2 Individualism v.s. kollektivism  

En av våra respondenter, Lisa, anser i enighet med Hofstede(1991) att den kulturella 

bakgrunden påverkar de anställdas förmåga att arbete i team. Lisa som själv känner 

behov att ha sin egen sfär och att klara sig på egen hand kan uppfattas som mer 

individualistisk. Detta stämmer överens med Hofstedes index för individualism där Irland 

(se bilaga) placerar sig högt på den skalan. Gabriel tycker det är managers uppgift att få 

de anställda att fungera tillsammans i team. Det kan bero på att han själv kommer från 

Frankrike (se bilaga) vilka ligger högt på indexet för individualism, vilket kan innebära 

att han tycker att teamet ska göra som han säger och arbeta ihop utan problem. Det kan 

därför vara mycket svårt att få ett team som består av både individualister och 

kollektivister att arbeta bra ihop och att det därför är av extra stor betydelse att ledaren 

har en öppen och lyhörd attityd gentemot de kulturella skillnaderna i sitt team vilket då 

skulle vara till fördel för Lisa och Gabriel. 

 

5.2.3 Femininitet v.s. maskulinitet 

Ben anser i enighet med Hofstede (1991) att det finns skillnader mellan olika kulturer 

ifråga om denna dimension. Främst människor från vissa länder, som fått kämpa för att ta 

sig dit de är idag, visar mer maskulina drag som egoism och att sätta sig själv i första 

rummet. Gabriel har också märkt av skillnader mellan olika anställda när det gäller 

människor som kommer från rikare respektive fattigare länder. De som har haft det bättre 

ställt visar oftast upp mer feminina drag än de som har haft det tuffare vilket kan bero på 

att de fått använda sig av mer maskulina karaktärsdrag för att lyckas, som exempelvis att 

vara tävlingsinriktade och bestämda, precis i enighet med Hofstedes tankar kring 

femininitet v.s. maskulinitet. Anställda som kommer från kulturer som kännetecknas av 

typiska maskulina drag kan ha svårt att till exempel acceptera en kvinnlig ledare, vilket 

Lisa under intervjuns gång även nämnde. Det är förmodligen just gentemot dessa 

anställda som hon utövar en mer auktoritär ledarstil, för att på så sätt utjämna att hon är 

kvinna. 
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5.2.4 Osäkerhetsundvikande 

Ingen av våra respondenter tycker att hur anställda hanterar nya uppgifter eller uppgifter 

kopplade till osäkerhet beror på deras kulturella bakgrund som Hofstede dimension 

osäkerhetsundvikande påvisar. De tror istället att andra orsaker ligger bakom, så som den 

anställdes karaktär och egenskaper, samt var i livet och karriären man befinner sig. Vi 

misstänker i efterhand med anledning av svaren vi fick att respondenterna inte riktigt 

förstod innebörden i frågan vilket är viktigt att tänka på vid eventuella fortsatta studier.  

 

5.2.5 Fördelar och nackdelar med multinationella team 

Både Ben och Gabriel anser det viktigt för managers att uppmärksamma skillnader och ta 

hänsyn till dem i sitt ledarskap precis som Mead (2005) och Hatch (2006) förespråkar. Vi 

har också tolkat det så, att våra tre respondenter anser att mångkulturella team nästan bara 

har fördelar om de utnyttjas på rätt sätt, det vill säga när managern lyckas få de anställda 

att samarbeta och prestera maximalt. Detta kan hänvisas till vår rubrik 3.2.4 där vi 

presenterar ett antal nyckelkoncept av Harris och Morris (1999) som är relevanta för att 

lyckas som global manager.  

 

5.2.6 Anpassning av kommunikation beroende på kultur 

Lisa ändrar inte medvetet sitt sätt att kommunicera och hon ser inte heller någon 

anledning till det. Detta är tvärtemot vad Samovar och Porter (1994) förespråkar. Gabriel 

innehar vad Samovar och Porter (1994) kallar interkulturell kommunikationskompetens. 

Detta innebär att han är medveten om att det finns olika sätt att kommunicera och ändrar 

medvetet sitt sätt att kommunicera beroende på vem han kommunicerar med. Han själv 

anser att han sällan upplever att problem eller konflikter uppstår när han kommunicerar 

med sina anställde, och detta beror troligtvis på att han har hög interkulturell 

kommunikationskompetens. Ben tror inte han anpassar sitt sätt att kommunicera men 

säger samtidigt att det kanske sker omedvetet, vilket också kan ske enligt Samovar och 

Porter (1994). Lisa och Ben är alltså ej medvetna om att de skulle anpassa sin 

kommunikation trots att Lisa i alla fall anpassar sitt ledarskap. Gabriel som anpassar sitt 

ledarskap efter kulturen anpassar även sin kommunikation. Enligt Samovar & Porter 
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borde Gabriel vara den bästa ledaren och kommunikatören eftersom han är öppen, 

förstående och medveten om kulturella skillnader och vikten av en god kommunikation 

som inte är styrd av fördomar baserade på stereotypa föreställningar.  

 

6. Slutsats  
 

Syftet med denna undersökning var att beskriva om och hur manager förändrar sitt 

ledarskap och sitt sätt att kommunicera med sina anställda beroende på deras kulturella 

bakgrund. Vi kan konstatera att två av de tre respondenterna vi intervjuat anpassar eller 

förändrar sitt ledarskap, beroende på vilken kultur de anställda tillhör samt att endast en 

av dessa förändrar sitt sätt att kommunicera. Ledarskapet och kommunikationen 

förändras eller anpassas på så sätt att hänsyn tas till den anställdes karaktär varpå de 

försöker möta varje individ på ett unikt sätt, oavsett kultur. Det är alltså inte den 

kulturella bakgrunden i sig som gör att de anpassar sitt ledarskap efter sina anställda utan 

de försöker anpassa sitt ledarskap för att på bästa sätt närma sig den unika människan, 

oavsett kultur. Generellt sätt är de tillfredställda med sitt sätt att leda men önskar mer tid 

för sina anställda.   

 

Att leda ett mångkulturellt team kräver lyhördhet av ledaren och att denne är öppen, 

förstående och medveten om kulturella skillnader och även är medveten om vikten av en 

god kommunikation som inte är styrd av fördomar baserade på stereotypa föreställningar.  

 

6.1 Egna reflektioner 
Vi tyckte det var intressant att välja ut managers och höra tankar och funderingar ur deras 

perspektiv och få deras subjektiva syn på att leda och kommunicera i en mångkulturell 

miljö. Ur en självkritisk synvinkel kan vi ställa oss frågan hur nära sanningen man kan 

komma i en intervju som denna, med tanke på att den utfördes på deras arbetsplats. Vi 

valde just detta för att det skulle ge en trygg inverkan på respondenterna, men ska inte 

glömma att det istället kan ha motsatt effekt om respondenterna känner att de inte kan 

tala så öppet och fritt som om intervjun hade ägt rum på en neutral plats.  
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Vidare hade det varit fördelaktigt om vi intervjuat fler än ett team för att på så sätt få en 

större bredd på undersökningen, därav kan slutsatserna vi dragit vara något osäkra. Med 

anledning av att inte alla deltagare i de olika teamen kunde engelska kunde detta inte 

genomföras. 

 

Att göra en undersökning baserad på de anställda (i detta fall callcenteragenterna) skulle 

kunna vara ett förslag till vidare forskning. Det skulle naturligtvis vara intressant att höra 

agenternas inställning till sina managers och ställa dem frågan om de anser att deras 

manager använder ett ledarskap som är anpassat efter de olika kulturerna i teamet eller 

om detta överhuvudtaget är något som är nödvändigt. 
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7.Bilagor 

7.1 Intervjuguide 
 
Interview guide 
 
Background 
 
How old are you? 
 
Male !     Female ! 
 
What is your nationality? 
 
 
What is your present position in the company? 
 
 
Please briefly outline your educational background and previous work experience. 
 
 
 
 
 
Leadership 
 
L1. Which kind of leadership style would you say that you have?  
 

• Authoritarian (autocratic) 
• Democratic (particpative) 
• Delegative (free-rein) 

 
 
L2. Do you think it is necessary to adapt the style of your leadership depending on the 
nationality of your employees/staff? If yes, how? 
 
 
L3. Are you satisfied with the way you lead your subordinates or would you like to 
change it and if yes, how? 
 
 
L4. In which manner would you say cultural diversity in your company affects your 
leadership? 
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Culture 
 
C1. Which different nationalities have you worked together with? 
 
 
C2. Do you consider that subordinates react to power relations (in terms that power is 
distributed unequally) differently depending on their national cultural background? 
 
 
C3. To which extent do you think that the cultural background of the subordinate 
influences their faculty (flexibility/ability) to work in a team? 
 
 
C4. Do you notice any differences/similarities among your subordinates with regards 
their attitude towards performance and competitiveness on account of their cultural 
background? 
 
 
C6. Do you believe that the cultural background of the employee influences their ability 
to cope and handle tasks that are new to them and consistent with uncertainty?  
 
 
C7. To which extent do you think the cultural background of the subordinate influences 
their way of looking at long-term versus short-term solutions and commitment for the 
company (in terms of results)? 
 
 
C8. What in your opinion are the pros and cons of leading a multinational team? 
 
 
Communication: 
 
I1. Do you think that you change or adapt your communication when dealing with 
different cultures, if yes, how? 
 
 
I2. When you communicate with your employees, when does often conflict between you 
occur?  
 
 
I3. Beside verbal communication, which other way of communicate do you use? 
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7.2 Hofstedes olika dimensionsindex 

7.2.1 Skandinavien 

 
 

7.2.2 Irland 
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7.2.3 Frankrike 

 
 

 

7.2.4 Asien 
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7.2.5 Europa 

 
 

 

 

 

 


