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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter Sten-Olof, Ludvig samt Stefan som ställt upp på 
intervjuer och därmed möjliggjort vår studie. Vi vill även rikta ett tack till alla de outtröttliga 
opponenter som har bidragit med feedback och konstruktiv kritik. Vi är nu klara med denna 
resa som har bidragit med mycket ny kunskap och förståelse. Ett alldeles speciellt tack vill vi 
ge till vår handledare, Ingemar Wictor, för all den hjälp och det stöd som han har gett oss 
under hela processen. 

 

____________________    ____________________ 
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Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel: Svenska ledare – Kanon eller kalkon? Svenska ledare i 
den internationella miljön och dess påverkan. 

Uppsatsens nivå:    Kandidatuppsats – Företagsekonomi, Ledarskap 

Författare:     Amanda Elg och Carl-Johan Saltarski 

Handledare:     Ingemar Wictor 

Nyckelord:     Ledarskap, kultur, påverkan och  
     anpassning 

Problemformulering:   Hur kan svenska ledare i multinationella företag 
anpassa sin ledarstil till nationell kultur? 

Syfte:  Syftet med vår studie är att undersöka om svenska ledare 
påverkas av de skillnader i nationell kultur som 
föreligger mellan Sverige och det land som de är 
verksamma i. Vi vill utforska om de anpassar sin 
ledarstil till landets kultur och i så fall hur.  

Målgrupp:    Vår studie riktar sig mot en målgrupp som består av 
svenska ledare och andra intresserade som vill öka 
förståelsen för kulturens påverkan vid en internationell 
karriär och vad som krävs av ledaren för att hantera de 
kulturkrockar som kan uppstå. 

Teoretisk referensram: Vi har fokuserat på ett antal teorier som berör ledarskap 
och kultur. Vi har även tagit med teorier som visar 
skillnader i nationell kultur och hur det kan påverka 
ledarskapet och organisationen. 

Metod:  Studien är av den kvalitativa metoden med en deduktiv 
ansats där det empiriska materialet har samlats in genom 
intervjuer.  

Resultat: Vårt resultat påvisar ledares implementering av kultur 
för att kunna anpassa ledarskapet i den nationella kultur 
där de är verksamma. Vi har sett hur ledaren påverkas av 
den nationella kulturen och anpassar sig för att nå ett 
framgångsrikt ledarskap. Öppensinnighet via en 
tvåvägskommunikation är en central del för att ta del av 
den nationella kulturen. Vi kan i vår studie se effekten av 
att kombinera det bästa av två världar för att nå ett 
framgångsrikt ledarskap.
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Abstract 

 

Title: Swedish leaders abroad – A qualitative study about 
culture´s influence on Swedish leaders 

Course: Bachelor dissertation - Business Administration,             
Leadership 

Authors:     Amanda Elg and Carl-Johan Saltarski 

Advisor:    Ingemar Wictor 

Keywords: Leadership, culture, impact and adjustment 

Problem formulation:  How can Swedish leaders in multinational companies 
adjust their leadership to the national culture?  

Purpose:  The aim of our study is to investigate whether Swedish 
managers are affected by the differences in national 
culture that exists between Sweden and the country that 
they operate in. We want to explore if they adapt their 
leadership to the culture. 

Target Group: Our study is directed towards a target audience of 
Swedish leaders and other interested parties who wants 
to increase the understanding of culture´s influence on 
an international career and what is required of the leader 
to deal with the cultural clashes that may rise. 

Theoretical perspectives: We have focused on theories related to differences in 
national culture and how it can affect the leadership and 
the organization.  

Methodology: The study is of the qualitative type with a deductive 
approach where the empirical materials are gathered 
through interviews.  

Result Our results demonstrate leaders implementation of 
culture and leadership to influence the leadership of the 
national culture in which they operate. We have seen 
how leaders are affected by the national culture and how 
the leader adapts to achieve a successful leadership. It’s 
important to have an open-minded two-way 
communication to take advantage of the national culture. 
In our study we can see the effect of combine the best of 
both worlds to achieve a successful leadership.
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1. Inledning 
                                                                                                                                                                                                                                        
I detta kapitel vill vi skapa ett intresse hos läsaren genom att redogöra för bakgrunden till 
vårt ämnesområde och föra en diskussion kring de problem som finns inom ämnet. 
Fortsättningsvis kommer det att leda oss in på vår frågeställning och det syfte vi har med vår 
studie. Slutligen förklarar vi centrala begrepp och de avgränsningar vi har valt att göra.  
                                                                                                                                                                                                                                             

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har sökandet efter nya internationella marknader och globala strategier 
ökat (Asgary & Walle, 2002), vilket i sin tur har lett till att handeln inte längre begränsas av 
de nationella gränserna i lika stor utsträckning som tidigare (SVD.se, 2011-12-15). 
Globaliseringens inflytande yttrar sig tydligt i de handelsavtal och frihandelsområden som 
uppkommit mellan nationer, där följden har blivit en ökad integrering (Europeiska 
kommissionen, 2002). Genom globaliseringen blir allt fler länder delaktiga i världsekonomin 
och det ger många fattiga nationer en chans att bygga upp sin ekonomi. För att upprätthålla 
och kontrollera den internationella handeln instiftades Världshandelsorganisationen (WTO) 
den 1 januari 1995 och organisationen har idag cirka 150 medlemsländer. Deras främsta 
uppgifter är bland annat att förvalta handelsavtal, lösa handelstvister som uppstår och 
övervaka enskilda länders handelspolitik (Europeiska kommissionen, 2002). 
 
Globaliseringen och den ökade världshandeln har gjort att många nationers ekonomi till stor 
del är beroende av sin utrikeshandel. Även i Sverige märks vikten av världshandeln tydligt; 
under 2010 uppgick Sveriges export till 1649 miljarder svenska kronor och utgjorde 50% av 
BNP (swedishtrade.se, 2011-03-07). I och med den ökade handeln har möjligheterna att röra 
sig över gränserna blivit större, framför allt inom EU:s medlemsländer. Som en följd av detta 
väljer allt fler svenskar att flytta utomlands (SCB.se, 2008-03-04). Under 2008 gjorde 
Statistiska centralbyrån en grov uppskattning att antalet svenskar som officiellt bor utomlands 
är cirka 300 000 (SCB.se, 2008-03-04). Av dessa 300 000 beräknas cirka 2000 ha höga 
positioner i utländska internationella företag. Framgångsrika internationella svenska ledare 
som Carl-Henric Svanberg, PG Gyllenhammar och Ingvar Kamprad har bidragit till att göra 
svenskar eftertraktade utomlands (e24.se, 2009-07-24). 
 
I dagens samhälle där samarbetet mellan världens länder har ökat, och med det även 
beroendeförhållandet till varandra, är det inte ovanligt att som svensk drömma om en karriär 
utomlands. Möjligheterna till rörlighet över gränserna är stora och att få komma till ett nytt 
land, lära sig ett nytt språk, lära känna en ny kultur och samtidigt få goda erfarenheter i 
yrkeslivet är något som många lockas av. Det låter som en dröm, men som ledare utomlands 
ställs du inför stora utmaningar, både professionellt och inte minst kulturellt, menar Näslund 
(2011-11-08). Han säger att det är av stor vikt att kunna anpassa sig till de nationella 
skillnader som finns mellan Sverige och det nya landet för att lyckas med sitt internationella 
ledarskap. Även om kulturskillnaderna kan verka små och vara av mindre betydelse är det till 
stor del vår kultur som ligger till grund för vår identitet och våra värderingar, menar Hofstede 
(2010). Att kulturkrockar uppstår i ett företag där ledare och anställda har olika bakgrund är 
därmed inget ovanligt, men viljan att förstå och anpassa sig till varandra kan vara det som 
skiljer ett lyckat samarbete ifrån ett misslyckat (Yukl, 2010). 
 
1.2 Problemdiskussion 



 

 

Oavsett vilken kultur vi befinner oss i kräver varje organisation ett effektivt ledarskap. För att 
en organisation ska fungera behövs det en ledare som kan effektivisera arbetet och därmed 
kunna nå de mål som finns uppsatta. Ledarskap kan därför ses som förmågan att kunna 
förenkla aktiviteter, skapa struktur och bygga upp goda relationer i en grupp (Yukl, 2010). Ett 
annat vanligt sätt att betrakta ledarskap på är som ett förhållande mellan ledaren, 
medarbetarna och den rådande situationen (Deng & Gibson, 2009). En ledare måste ha 
förståelse för att det ledarskap som är effektivt i en viss situation kan vara ineffektivt i en 
annan. Att kunna anpassa sin ledarstil till den rådande situationen är därför en central del av 
ledarens uppgift. Watson (2001) menar att alla individer är ledare på ett eller annat sätt 
eftersom alla måste leda sig själva. Rollen som ledare kan därför ha flera olika perspektiv. 
Alla är informella ledare över sig själva, men vissa antar även rollen som formell ledare i 
exempelvis en organisation och ställs då inför utmaningen att leda, inte bara sig själv, utan 
även andra (Watson, 2001).  
 
Kultur har, precis som ledarskap, många olika definitioner. Morgan (1997) förklarar kultur 
som ett utvecklingsmönster som är beroende av nationens system av kunskaper, erfarenheter, 
värderingar, lagar, regler och handlingar. För en utomstående person kan det vara svårt att 
upptäcka och bedöma ett lands kultur. Trots att många av dagens samhällen vid en första 
anblick kan se ut att ha mycket gemensamt är det ett misstag att tro att de nationella skillnader 
som finns saknar betydelse. De sociala normer som finns i ett land skapas av kulturen och 
skiljer sig åt mellan olika länder, menar Hofstede (2010). Det som anses vara oacceptabelt 
beteende i en nation kan ses som helt normalt i en annan. En person som saknar förståelse för 
de oskrivna reglerna har svårare att bli socialt accepterad än en person som har kunskap om 
vilket beteende som betraktas som normalt. Eftersom kulturen har en central roll i det 
vardagliga livet påverkar den organisationens karaktär och även det synsätt om hur en 
organisation bör ledas (Morgan, 1997). 
 
Müllern (1994) anser att den nationella kulturen är viktig för att kunna bevara den identitet 
och gemenskap som invånarna har. Han definierar begreppet kultur som en grupp individer 
som genom att dela värderingar, erfarenheter och kunskaper skapar en känsla av samhörighet. 
Individerna i gruppen kan identifiera sig med varandra och bygger tillsammans upp ett 
kulturellt system. I takt med att världens nationer blir allt mer integrerade på grund av 
världsekonomin blir det dock svårare att urskilja de nationella gränserna. Müllern (1994) 
menar att det är svårt att beskriva dagens moderna samhällen som homogena eftersom det 
ständigt pågår globala strömningar, genom exempelvis invandring och invånare som reser 
utomlands, där de kulturella utbytena ökar. 
 
Kulturen är det som till stor del påverkar en individs beteende och handlingar (Hofstede, 
2010). Med det i baktanken är det inte konstigt att forskare har kommit fram till att en ledares 
nationalitet och kultur påverkar det sätt som denne väljer att leda en organisation på när det 
kommer till beslutsfattande, konflikthantering och kommunikation med kollegor och anställda 
(Chen Yifeng & Tjosvold, 2008). Att som ledare i ett multinationellt företag skapa en bra 
relation till medarbetare som kommer ifrån en annan kultur är i många fall en utmaning. Ett 
beslut som ledaren anser vara det bästa kan i de anställdas kultur uppfattas på ett helt annat 
sätt, vilket i sin tur kan leda till att en konflikt uppstår. Den största utmaningen för en 
internationell ledare, menar Chen Yifeng och Tjosvold (2008), är att skapa ett fungerande 
samarbete i företaget och komma underfund med hur de på bästa sätt ska kunna utnyttja de 
kulturskillnader som finns.  
 



 

 

Det är en svår uppgift att axla rollen som ledare i en mångkulturell grupp. Alla är mer eller 
mindre formade av den nationella kultur som de är uppvuxna i, och att anpassa sig till 
människor med en annan kulturell bakgrund kräver en viss förmåga. Chen Yifeng och 
Tjosvold (2008) menar att kunskap om hur individers värderingar skiljer sig åt underlättar för 
att skapa ett effektivt samarbete i mångkulturella organisationer. Kultur handlar om 
erfarenheter och upplevelser enligt Morgan (1997). En ledare som är medveten om de 
kulturella skillnader som finns kan till en viss grad påverka sina handlingar för att nå en 
önskvärd effekt, men ingen kan någonsin kontrollera kulturen fullt ut (Morgan, 1997). Med 
detta sagt kan vi anta att det krävs att den internationella ledaren gör vissa förändringar i sitt 
sätt att utöva ledarskap för att bli framgångsrik, och det för oss därför in på nedanstående 
frågeställning. 
 
1.3 Problemställning 
Hur kan svenska ledare i multinationella företag anpassa sin ledarstil till nationell kultur? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka om svenska ledare påverkas av de skillnader i nationell 
kultur som föreligger mellan Sverige och det land som de är verksamma i. Vi vill utforska om 
de anpassar sin ledarstil till landets kultur och i så fall på vilket sätt de anpassar sig.   
 
 1.5 Avgränsningar 
För att forskningsområdet inte ska bli för brett har vi valt att begränsa oss till nationell kultur, 
även om vi har förståelse för att företagskultur också kan påverka ledarstilen. Vidare har vi 
valt att endast intervjua svenska ledare som har varit eller är verksamma utomlands. Vi har 
även valt att lägga ett större fokus på två länder som våra respondenter har mycket erfarenhet 
ifrån, och dessa är Chile och Kina.  
 
1.6 Centrala begrepp 
Kultur – ”Culture is the collective programming of the mind distinguishing the members of 
one group or category of people from others.” (Hofstede, 1984, s. 21). 
 
Ledarskap – “Leadership is the process of making sense of what people are doing together so 
that people will understand and be committed.” (Drath & Palus, 1994, s. 4).   
 
Etnocentrism – Människors tendens att betrakta sin egen kultur som central och bedöma 
andra kulturer med utgångspunkt i de värderingar som är formade i det egna kultursystemet. 
(Ne.se, 2012-02-02). 
 
Multinationella företag – An enterprise operating in several countries but managed from one 
country. (Businessdictionary.com, 2012-02-01). 
 

 

 

 

 



 

 

1.7 Uppsatsens disposition 
Kapitel 2: Teoretisk referensram 
I det följande kapitlet kommer vi att redogöra för de teorier vi har valt att använda oss av i vår 
undersökning och hur dessa är relaterade till varandra.  
 
Kapitel 3: Metod 
I det tredje kapitlet diskuterar vi kring de metodval som vi har gjort under arbetets gång. Vi 
reflekterar även över uppsatsens trovärdighet.  
 
Kapitel 4: Empiri 
Här redovisar vi en överblick över den nationella kulturen i Chile och Kina. Vi presenterar 
därefter sammanställningen av de data vi har samlat in från våra respondenter för att kunna 
besvara vår problemställning.  
 
Kapitel 5: Analys 
I analysen diskuterar vi vilka kopplingar, likheter och skillnader som finns mellan den 
bearbetade empirin och de utvalda teorierna. 
 
Kapitel 6: Slutsats 
I det avslutande kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till och besvarar 
vår problemställning. Vi redovisar vårt teoretiska och praktiska bidrag och ger även förslag 
till vidare forskning.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Teoretisk referensram 
                                                                                                                                                                                                                                        
I det här avsnittet redogör vi för de teorier som utgör vår teoretiska referensram. Vi fördjupar 
oss i de två centrala områdena i vår uppsats – ledarskap och kultur. Vi försöker ge läsaren en 
definition av dessa begrepp och vidare en förståelse för innebörden av de teorier som vi har 
valt. 
                                                                                                                                                                                                                                             

2.1 Ledarskap 
 
2.1.1 Definition av ledarskap 
Ledarskap är ett begrepp som har över 350 olika definitioner (Daft & Lane, 2005). 
Ursprungligen kommer ordet från latin där det betyder ”att leda”, ”att guida” eller ”att dra” 
(Rost, 1991). En av många definitioner av ledarskap ges av Drath och Palus (1994) som ser 
det som processen att skapa förståelse för en uppgift och på det sättet nå engagemang i en 
grupp av människor. Burns (1978, s.2) menar att ”leadership is one of the most observed and 
least understood phenomena on earth”. Det ger en tydlig bild av hur komplext ämnet är. Yukl 
(2010) tror att det kan vara en av anledningarna till den stora fascinationen kring just ledning 
och organisation.  

Under 1900-talet började forskare undersöka området för att försöka förstå vad det är som 
skapar effektvitet i ledarskapet. Det finns idag tusentals olika studier i ledarskap och därmed 
även många olika synsätt på hur ledare bör ta sig an sin uppgift (Mackenzie & Barnes, 2007). 
Många av de traditionella ledarskapstudierna som kom under början av 1900-talet lägger stor 
vikt vid planering, administration, kontroll och kortsiktiga mål (Mintzberg, 1973). I slutet av 
1920-talet började forskningen istället inrikta sig mer på teorier som berör de personliga 
karaktärsdragen hos en ledare. Detta har vidare utmynnat i en mängd teorier som har större 
fokus på de mjuka delarna i ledarskapet, så som motivation, deltagande, värdeskapande och 
långsiktigt tänkande (Higgs, 2002).  

För att få en klarare bild över de olika ledarstilar som finns delar Toft Madsen (2001) in dem i 
fyra underkategorier (se bilaga 1): 

• Trait approach – fokus på egenskaper 
• Behavior approach – fokus på beteende 
• Power approach – fokus på makt 
• Contingency/Situational approach – fokus på situation  

 
Under det tidiga 1900-talet fokuserade forskare mycket på specifika egenskaper som en ledare 
skulle ha för att skapa effektivitet (Toft Madsen, 2001). Vissa ansåg att ledarskap var en 
medfödd talang där viktiga egenskaper var stresstålighet och självförtroende (Yukl, 2010). 
Teorierna kring egenskaper blev snart otillräckliga för att förklara relationen mellan ledarskap 
och effektivitet. I början av 1940-talet skiftade därför forskningen fokus och beteendet 
hamnade i centrum (Toft Madsen, 2001). Beteendestudier är mer inriktade på vad ledaren 
faktiskt gör än på de egenskaper som han/hon besitter. Även dessa studier visade sig dock 
vara ofullständiga och som en följd till detta introducerades maktapproachen under 1950-talet 
som fokuserar på hur ledaren använder sig av sin makt för att nå effektivitet (Toft Madsen, 
2001). Det situationsanpassade ledarskapet utvecklades sedan under 1960-talet och dessa 
teorier anses vara bland de viktigaste inom ledarskapsforskningen. Grundtanken är att 
ledarskapet ska anpassas till den rådande situationen (Toft Madsen, 2001). 



 

 

 Det som kan ses i studierna om ledarskap är att utvecklingen under 1900-talet har gått från att 
vara endimensionell och enkel till att ta upp de många faktorer som anses påverka en ledare 
(Bass, 1990).  

Idag anses ledarskap vara av stor vikt för sociala grupper och organisationer, menar 
Mackenzie och Barnes (2007). Freud (1927) anser att ledarskap och ledare behövs för att ge 
individer en identitet och en känsla av mening.  En person i en ledarroll måste därför vara 
beredd på det stora ansvar som följer och de förväntningar som finns. Pfeffer och Salancik 
(1978) menar att det också är viktigt att vara medveten om de externa faktorer som påverkar 
en ledares effektivitet, så som teknisk utveckling, politisk miljö och konjunkturlägen. Trots de 
externa faktorernas påverkan så finns det en tendens att se framgång i en organisation som en 
effekt av bra ledarskap och misslyckande som en effekt av dåligt ledarskap (Mackenzie & 
Barnes, 2007).  

2.1.2 Svensk ledarstil 
Alla nationer har olika typer av nationaldrag, menar Phillips-Martinsson (1992). 
Nationaldragen kan ses som en sorts generalisering då de inte syftar till att beskriva enskilda 
individer utan snarare en grupp av människor och deras beteende. Phillips-Martinsson (1992) 
har gjort en studie där svenska affärsmän har fått beskriva sig själva och de nationaldrag som 
anses vara typiska för en svensk. Nedan följer ett antal egenskaper som togs upp: 

• Lojala 
• Punktliga 
• Diplomatiska 
• Tillbakadragna 
• Seriösa 
• Jämlika 

 
Även den ledarstil en person tillämpar speglas i många fall av den nationella kultur som 
personen är uppvuxen i (Phillips-Martinsson, 1992). Många av de egenskaper som listas ovan 
är mycket uppskattade hos en ledare som är aktiv på den svenska marknaden, men det 
behöver inte betyda att de fungerar bra även i andra länder. Att svenskar är seriösa och 
tillbakadragna kan utomlands uppfattas som arrogans och ointresse. Svenskars punktlighet är 
ytterligare något som skapar irritation i andra kulturer och ses som en brist på flexibilitet 
(Phillips-Martinsson, 1992). Det som utmärker den svenska ledarstilen är att den är mindre 
hierarkisk i jämförelse med andra länder. I Sverige är ledarna inte vana vid den typen av makt 
som utövas i många andra länder. Att förflyttas ifrån ett svenskt företag till ett utländskt kan 
därför innebära en chock för många då de blir tvungna att ge order, fatta beslut och utnyttja 
sitt inflytande i större utsträckning än i Sverige (Phillips-Martinsson, 1992). Hofstede (2010) 
menar dock att det är enklare att anpassa sig till större makt än att vara tvungen att minska sin 
makt.   

Studier visar att ledarskap i Sverige, Danmark och Norge har många likheter och det brukar 
talas om den skandinaviska ledarstilen (Grenness, 2003). Anledningarna till denna 
sammanslagning beror till stor del på de likheter som finns inom språk, religion och politik. 
Det finns en kulturell närhet mellan de tre länderna, menar Grenness (2003). Skandinaviska 
ledare värdesätter jämlikhet, decentralisering och deltagande (Hofstede, 1984). Den 
skandinaviska modellen grundar sig på samarbetet mellan arbetsgivare, anställda och 
politiker. Det läggs stor vikt vid att fatta beslut på ett demokratiskt sätt och att försöka 
undvika konflikter.  



 

 

Den skandinaviska modellen förespråkar även långsiktiga förhållanden mellan ägare, ledare, 
arbetare och samhället i stort. Många företag vill inte bara uppnå de mål som finns inom 
företaget utan även bidra till att förbättra samhället (Grenness, 2003).  

2.1.3 Transformellt ledarskap och transaktionsledarskap 
Teorierna om transformellt ledarskap och transaktionsledarskap har till viss del influerats av 
Max Webers tidiga teorier om karismatiska ledare. Weber ansåg att en karismatisk ledare får 
med sig sina anställda genom att framställa sig själv som en person med exceptionellt goda 
ledaregenskaper. Transformellt ledarskap och transaktionsledarskap utvecklades under 1970-
talet av James McGregor Burns som sedan dess har influerat många teorier inom ämnet 
(Yukl, 2010). Under de senaste tio åren har denna typ av ledarskap varit det populäraste 
forskningsområdet inom ledarskapsstilar (Kelloway, Barling, Kelley, Comtois & Gatien, 
2002). Transformellt ledarskap och transaktionsledarskap omnämns ofta tillsammans, men det 
finns en tydlig skillnad mellan dem, menar Bass (1985). Det transformella ledarskapet har 
större fokus på motivation hos de anställda än vad transaktionsledarskapet har. Bass (1985) 
anser att en effektiv ledare bör använda sig av en kombination av de båda.   

2.1.4 Transformellt ledarskap 
Ett transformellt ledarskap handlar om att medarbetarna ska känna tillit, lojalitet och respekt 
för ledaren. De är starkt motiverade och presterar ofta över de förväntningar som finns (Yukl, 
2010). Enligt Bass (1985) motiverar ledaren sina anställda genom att göra dem 
uppmärksamma på vikten av att uppgifterna utförs på ett bra sätt, och på så sätt få dem att 
överträffa sig själva i sina prestationer. Transformellt ledarskap innebär att de anställda kan 
identifiera sig med ledaren, att det finns en gemensam framtidsvision och att det genom 
samarbete skapas fördelar för organisationen (Kelloway et al., 2002). En transformell ledare 
lyckas ofta med sina mål genom att vara karismatisk och på det sättet få inflytande. För att 
uppnå denna typ av ledarskap krävs, enligt Bass (1996), fyra följande egenskaper: 

• idealiserat inflytande 
• hänsyn till varje individ 
• inspirerande motivation 
• intellektuell stimulans 

 
Idealiserat inflytande är det som gör att de anställda kan identifiera sig med ledaren och känna 
ett förtroende för honom/henne. Ledaren ska vara en förebild och genom viss självuppoffring 
skapa fördelar för företaget och de anställda (Yukl, 2010). Genom ett idealiserat inflytande 
skapas värderingar som ger inspiration och det ger de anställda ett syfte med sina 
arbetsuppgifter. Det idealiserade inflytandet har många likheter med det karismatiska 
ledarskapet som utvecklades av Max Weber (Sarros & Santora, 2001).  

Ett annat viktigt beteende hos en transformell ledare är förmågan att se varje medarbetare som 
en individ. Ledaren ska kunna erbjuda stöd, uppmuntran och coachning för att uppfylla de 
anställdas behov (Sarros & Santora, 2001). 

För att lyckas uppnå inspirerande motivation i organisationen är det viktigt att ledaren skapar 
ett medvetande om de mål och visioner som finns. Det är först när alla är väl medvetna om 
syftet med organisationen och deras egen roll i det hela som motivation kan uppstå (Sarros & 
Santora, 2001).  Enligt Sarros och Santora (2001) skapar ledaren motivation genom att 
ständigt kommunicera visionen till medarbetarna och uppmuntra dem att utvecklas 
tillsammans med organisationen.  



 

 

Att stimulera sina anställda på ett intellektuellt sätt innebär att ledaren uppmuntrar till 
nytänkande och kreativitet hos medarbetarna (Yukl, 2010). Mycket fokus läggs på att skapa 
ett medvetande hos de anställda om de problem som finns och hur problemen ska lösas på 
bästa sätt. De viktigaste faktorerna för att skapa stimulans kan därför anses vara kreativitet, 
rationalitet och deltagande (Sarros & Santora, 2001).  

2.1.5 Transaktionsledarskap 
Kärnan i transaktionsledarskapet är bytesprocessen mellan ledaren och de anställda. Ledaren 
ger de anställda lön och vissa andra fördelar i utbyte mot deras arbetskraft. De anställda kan i 
många fall samtycka med ledaren kring frågor och beslut, men det läggs inte lika stor vikt vid 
entusiasm och motivation som i det transformella ledarskapet (Yukl, 2010). Istället strävar 
ledaren efter kostnadseffektiva utbyten med de anställda, där de belöningar som utdelas är 
beroende av arbetsinsats (Sarros & Santora, 2001). Även transaktionsledarskap kräver två 
nyckelegenskaper, enligt Bass (1996): 

• betingad belöning 
• leda med undantag 
 

Den betingade belöningen syftar till att ge de anställda viss materiell utdelning när de har 
uppfyllt sitt arbete. Genom dessa belöningar, som ska uppfylla behov och önskningar, ser 
ledaren till att få med sig de anställda (Yukl, 2010). Den positiva följden av betingad belöning 
blir det utbyte av idéer och färdigheter mellan ledaren och de anställda som bidrar till att 
uppnå organisationens mål. Det finns dock även en negativ sida av de betingade belöningarna. 
Vissa ledare kan ibland bli för trångsynta och endast se prestation i pengar, vilket leder till att 
de glömmer bort helheten i organisationen och det kan på sikt skapa missnöje och 
ineffektivitet (Sarros & Santora, 2001).  

Att leda med undantag innebär att ledaren har ett stort förtroende för att de anställda utför sina 
arbetsuppgifter på rätt sätt och håller den standard som krävs, menar Sarros och Santora 
(2001). Ledaren förväntar sig inte att de anställda ska prestera mer än vad som förväntas av 
dem, och inspirerar dem därför inte på samma sätt som en transformell ledare. Denna typ av 
ledarskap ses ofta som kontrollerande och lämnar inga öppningar för utmaningar eller 
nytänkande (Sarros & Santora, 2001).  

2.2 Kultur 
 
2.2.1 Definition av kultur 
Ordet kultur har sitt ursprung i latinet där det betyder ”att bruka jorden” (Hofstede, 2010). 
Forskare är idag väl medvetna om vikten av kultur i grupper av människor och i 
organisationer, men trots det finns det fortfarande ingen allmänt accepterad definition av 
kulturbegreppet (Groeschl & Doherty, 2000). Ajiferuke och Boddewyn (1970) menar att det 
finns ungefär lika många definitioner av kultur som människor som använder sig av 
begreppet. Men trots skilda meningar kring definitionen är de flesta överens om att kultur 
grundar sig i beteende, värderingar, normer och grundläggande antaganden (Groeschl & 
Doherty, 2000).  

Hofstede (2010) menar att kultur är ett inlärt beteende som skapas i grupper av människor 
som under en längre tid lever i samma sociala miljö. Redan under den tidiga uppväxten, när vi 
är som mest mottagliga för inlärning, skapas ett mönster av tankar och känslor som ligger till 
grund för våra värderingar. Att ta till sig värderingar som skiljer sig från det vi har lärt oss är 
svårt eftersom vi då först måste glömma bort de värderingar som formades vid tidig ålder. 



 

 

Hofstede (2010) benämner dessa värderingar och tankar som människans mentala program. 
Det mentala programmet påverkas och utformas av de grupper i samhället där vi ingår; 
familjen, skolan, arbetsplatsen och det samhälle vi lever i. Den mentala programmeringen, 
eller kulturen, är därför ett kollektivt fenomen som uppstår i grupper som har något 
gemensamt och det är även där de oskrivna reglerna skapas.  

Ordet kultur används ofta i samband med både nationer och organisationer, vilket kan leda till 
missförstånd och skapa förvirring. Sliburyte (2005) anser att det är fel att jämföra nationell 
kultur med organisationskultur eftersom de på många sätt skiljer sig åt. Som vi nämnde 
tidigare anser Hofstede (2010) att nationell kultur är den mentala programmering som delas 
av en grupp människor och som vi inte kan välja själva. Organisationskultur är, till skillnad 
från nationell kultur, inte något som vi är uppvuxna med och den är till viss del självvald. En 
organisationskultur är något som vi befinner oss i endast under en begränsad tid. När vi väljer 
att lämna organisationen eller gå i pension kommer vi även att lämna organisationskulturen. 
Den nationella kulturen finns däremot alltid kvar inom oss (Hofstede, 2010). 

2.2.2 Mental programmering 
Hofstede (2010) delar in den mentala programmeringen i tre delar och menar att det är dessa 
delar som gör varje individ unik. Modellen brukar ritas upp i form av en pyramid där den 
undre delen utgörs av den mänskliga naturen. Det är den universella delen av vår 
programmering eftersom den delas av alla människor i hela världen. I den ingår förmågan att 
känna känslor som rädsla, ilska, glädje och kärlek, behovet av socialt samspel och förmågan 
att kunna observera omgivningen. Den mänskliga naturen beror på generna och är ärftlig i 
rakt nedstigande led. Pyramidens mittersta del består av kulturen som, till skillnad från den 
mänskliga naturen, inte bestäms i generna utan av den sociala miljön som vi vistas i. Kulturen 
ser olika ut beroende på vart i världen eller i vilken familj du är uppvuxen. Toppen på 
pyramiden är personligheten och består delvis av arv och delvis av inlärda egenskaper. 
Personligheten är unik för varje individ (Hofstede, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Mental programmering i tre nivåer (Hofstede, 2010, s. 23). 

 



 

 

2.2.3 Lökmodellen 
Alla sociala grupper har sina egna traditioner och tankar som bygger upp kulturen och bidrar 
till att utveckla en gemenskap. Detta bidrar även till att kulturella skillnader uppstår och 
innebörden av kulturen blir osynlig för dem som inte tillhör samma grupp. Hofstede (2010) 
sammanfattar dessa skillnader i fyra olika fenomen; symboler, hjältar, ritualer och 
värderingar. Symboler består av exempelvis föremål eller ord som har en särskild betydelse 
för en kulturell grupp, men som andra är ovetande om. Symboler ses som en ytlig del av 
kulturen då många symboler delas av flera kulturer. Hjältar syftar till personer som många 
människor i en viss kultur har som förebild. Hjälten kan vara både verklig eller påhittad och 
levande eller död. En ritual förklaras av Hofstede (2010) som en kollektiv aktivitet som är 
viktig för människorna i en kultur. Det kan handla om religiösa ceremonier, politiska möten 
eller vardagliga sociala träffar. Symboler, hjältar och ritualer utgör tillsammans en kulturs 
sedvänjor. För en person som inte delar samma kultur är innebörden av dessa fenomen 
osynlig även om själva symbolen, hjälten eller riten i sig är synlig. Slutligen tar Hofstede 
(2010) upp värderingar som han anser utgör kärnan i varje kultur. En värdering är en tendens 
att föredra en viss situation framför en annan, exempelvis trygghet framför osäkerhet. Våra 
värderingar skapas i ett tidigt skede i livet och är ofta omedvetna och därför svåra för 
människor i vår omgivning att uppfatta. Det är i en persons beteendemönster som vi tydligast 
kan urskilja de värderingar som ligger till grund för handlingarna (Hofstede, 2010). 

 

 

 

Figur 2.2 Hofstedes lökmodell (2010, s.25). 

2.2.4 Etnocentrism 
Deresky (2008) menar att kultur har en förmåga att göra människor etnocentriska. Cox (1994) 
säger att etnocentriska personer endast ser världen ur sitt eget perspektiv. De värderingar och 
beteenden som finns i den egna kulturen anses vara bättre i jämförelse med andra kulturer. Att 
vara etnocentrisk innebär att vi är omedvetna om vår egen kultur och de normer vi har, menar 
Deresky (2008). Det är inte förrän vi studerar andra kulturer och inser att det finns skillnader i 
värderingar och antaganden som vi blir medvetna om att vi är etnocentriska. Kulturkrockar 
uppstår ofta när etnocentriska människor som inte har förståelse för varandras kulturer möts. 
För att kunna arbeta på ett framgångsrikt sätt med människor från en annan kultur bör vi i 
största möjliga mån undvika att bli etnocentriska. Det gäller därför att vara medveten om den 
egna kulturen och acceptera de olikheter som finns (Deresky, 2008).  



 

 

2.2.5 Interkulturell intelligens 
Phillips-Martinsson (1992) menar att människor använder alla sina fem sinnen för att 
kommunicera. Forskare har också kommit fram till att det inte finns ett enda ansiktsuttryck 
som har precis samma betydelse i alla kulturer. Det är därför inte konstigt att det uppstår 
missförstånd ibland då människor ifrån olika kulturer tolkar uttrycken av sinnena med 
utgångspunkt i den egna kulturen. För att bygga upp fungerade affärsrelationer på 
internationell nivå krävs det att vi är medvetna om de skillnader som finns i nationell kultur, 
anser Phillips-Martinsson (1992). 

Under 1990-talet började allt fler företag skicka representanter utomlands för att gå på möten 
eller konferenser. Det kan i många fall förklaras av den ökade globaliseringen (Fisher & 
Reason, 1988). Begreppet interkulturell intelligens (CQ) utvecklades därför och har blivit av 
stor vikt under senare tid. CQ kan ses som förmågan att kunna interagera på ett effektivt och 
smidigt sätt i kulturella möten, men även förmågan att kunna leda människor med en annan 
kulturell bakgrund (Earley & Ang, 2003). Direkta och indirekta möten med andra kulturer är 
en del av en ledares vardag och det krävs att han/hon kan anpassa sig till de kulturella 
skillnader som föreligger, menar Ramsey, Leonel, Gomes och Reis Monteiro (2011). CQ ses 
av många som hemligheten till framgång för en mångkulturell ledare. 

En person kan få CQ genom att upptäcka och interagera i nya kulturella miljöer och grupper, 
anser Thomas och Inkson (2005). Det gäller att vara uppmärksam på kroppsspråk och normer, 
och vidare i vilket sammanhang de olika uttrycken används för att sedan kunna applicera 
dessa på sitt eget beteende (Thomas & Inkson, 2005). 

Earley och Ang (2003) menar att CQ består av tre grundläggande komponenter: kognitiv, 
motivation och beteende. Den kognitiva komponenten är en persons förmåga att förstå nya 
kulturer. Motivationskomponenten innebär att personen är motiverad att förstå och anpassa 
sig till nya kulturella miljöer. Den sista komponenten, beteende, syftar till personens förmåga 
att generera det beteende som krävs för att kunna ta till sig den nya kulturen. För att få ett 
högt CQ krävs det alltså att ha förmågan att förstå, vilja lära sig och kunna anpassa sitt 
beteende (Earley & Ang, 2003). 

2.3 Hofstedes IBM-undersökning 
Under 1970-talet fick den holländske forskaren Geert Hofstede möjligheten att göra en 
omfattande enkätundersökning i mer än 50 länder i världen. Det han ville undersöka var hur 
den nationella kulturen påverkar människors värderingar. De personer som besvarade enkäten 
var anställda inom det multinationella företaget IBM, som undersökningen även uppkallades 
efter (Hofstede, 2010).  

Den ursprungliga undersökningen visade att det fanns fyra gemensamma dimensioner av 
kultur i de olika länderna, men att hanteringen av dimensionerna sker på olika sätt. Dessa fyra 
dimensioner används för att beskriva och mäta skillnader i nationell kultur (Fernandez, 
Carlson, Stepina & Nicholson, 1997).  

2.3.1 Maktdistans 
Dimensionen maktdistans handlar om hur accepterande människor är till ojämn 
maktfördelning. I kulturer med hög maktdistans är organisationerna ofta centralt styrda och 
avståndet mellan ledarna och de anställda är stort. Ledaren ses som en auktoritet och de 
anställda är villiga att följa hans/hennes direktiv utan att klaga eller ifrågasätta (Yukl, 2010). 
Hög maktdistans är vanligt förekommande i kulturer som Kina och Chile, medan exempelvis 
Japan och Sverige har en låg maktdistans (Yukl, 2010). 



 

 

 I de decentraliserade organisationerna är synen på ledarskap att vem som helst kan ta sig till 
toppen genom hårt arbete och engagemang, menar Hofstede (1984). I kulturer med hög 
maktdistans är synen på ledarskap inte lika demokratisk. Där spelar social status och position 
större roll. Ledaren och de underordnade ser inte varandra som jämställda i samma grad som i 
kulturer med låg maktdistans (Hofstede, 1984). 

2.3.2 Individualism 
I individualistiska kulturer, som Sverige och Storbritannien, anses de individuella behoven 
vara av större vikt än de kollektiva behov som kan finnas i en grupp eller organisation (Yukl, 
2010). Alla förväntas ta hand om sig själva och lojaliteten blir inte lika stark eftersom de 
flesta fokuserar på sina egna individuella mål. Tendensen att byta jobb är större i 
individualistiska nationer. Att skapa en stark kultur med gemensamma värderingar i ett 
företag blir därför en svår utmaning för ledaren, menar Yukl (2010).  

I länder med en mer kollektiv kultur, som Chile och Kina, ligger istället stort fokus på 
familjen och de relationer som skapas i arbetslivet och andra sociala grupper. Jogulu (2009) 
menar att många traditionella teorier kring ledarskap har utvecklats i individualistiska 
samhällen. Ett effektivt ledarskap mäts framför allt i produktivitet, och fokus ligger mer på 
finansiella resultat än på ledarens beteende. I kollektivistiska kulturer mäts istället effektivt 
ledarskap i långsiktiga mål som uppnås genom lojalitet och förtroende för ledaren (Jogulu, 
2009). 

2.3.3 Maskulinitet 
Länder med hög maskulinitet ser helst att de höga maktpositionerna tilldelas män, och 
uppskattade egenskaper är tuffhet och fokus på resultat. I dessa länder är uppdelningen mellan 
män och kvinnor tydligare än i länder som är mer feministiska (Fernandez et al., 1997). 
Typiskt feminina attribut som ödmjukhet och intuition anses inte utmynna i ett lika effektivt 
ledarskap. Länder med en maskulin syn på ledarskap är bland annat Kina och Ryssland. Den 
mer feminina synen, som innefattar ett mer deltagande och stöttande ledarskap, anses vara 
mer fördelaktigt i länder som Sverige och Chile (Yukl, 2010). Att länder är olika i fråga om 
maskulinitet/femininitet blir ofta tydligt när det kommer till hantering av konflikter. I ett land 
med hög maskulinitet löses konflikter genom strid där den starkaste till slut från sin vilja 
igenom. I en feminin kultur diskuteras istället en gemensam lösning fram genom 
förhandlingar (Hofstede, 1991).  

2.3.4 Osäkerhetsundvikande 
Yukl (2010) menar att stabila organisationer som jobbar för att eliminera risker har högt 
osäkerhetsundvikande. Rädslan för oväntade händelser är vanligt förekommande i länder som 
Chile och Schweiz. Dessa kulturer anses därför vara mycket osäkerhetsundvikande. Kulturen 
blir av stor vikt för osäkerhetsundvikande organisationer då den med hjälp av sociala normer 
och traditioner skapar en trygghet. Det ställs även krav på ledarens kvalifikationer. Förmågan 
att inge förtroende och skapa struktur genom tydliga regler och processer värderas högt i 
osäkerhetsundvikande länder (Yukl, 2010). I Sverige och Kina som anses vara mer öppna för 
risker, förväntas däremot både ledaren och de underordnade vara mer nytänkande och 
initiativtagande. Den allmänna uppfattningen är att risk inte kan kontrolleras eller undvikas.  

2.4 Teoretisk sammanfattning 
Vi har valt att använda oss av flera olika teorier, vilket kan resultera i en viss förvirring för 
läsaren. Vi har därför valt att göra en kort sammanfattning och förklaring av hur de olika 
teorierna är kopplade till varandra.  



 

 

De ledarskapsteorier som vi har valt att avgränsa oss till är det transformella ledarskapet och 
transaktionsledarskapet. Dessa två typer av ledarskap skiljer sig mycket åt. Vi anser att den 
ledarstil som lämpar sig bäst till stor del beror på vilken kultur ledaren är verksam i. 
Hofstedes teorier om mental programmering och lökmodellen belyser just att kulturen är en 
viktig komponent för våra personliga värderingar och vårt beteende. Därför blir kulturen en 
betydande faktor som påverkar ledaren och hur denne bedriver sitt ledarskap. Den mentala 
programmeringen och lökmodellen påvisar att det finns stora kulturella skillnader mellan 
olika länder. Dagens globalisering gör att det har blivit viktigt för ledare som vill jobba 
utomlands att vara medvetna om de kulturskillnader som föreligger.  

Ett viktigt begrepp som vi har använt oss av i samband med kulturella skillnader är 
etnocentrism. Det är ett begrepp som är ständigt återkommande i diskussionen om kulturellt 
ledarskap. Etnocentrism innebär att ledaren är inskränkt i sin egen kultur och således faller i 
en omedvetenhet gällande andra kulturer. För att lyckas som ledare utomlands gäller det att 
bli medveten om de skillnader som finns mellan olika nationer. Personer med hög 
interkulturell intelligens har lättare att anpassa sig till nya kulturer. Teorin om interkulturell 
intelligens är därmed en mycket central del i vår studie eftersom vi vill undersöka hur ledare 
anpassar sig till andra kulturer.  

Hofstedes IBM-undersökning är en teori som är återkommande i undersökningar om nationell 
kultur. Denna undersökning påvisar de kulturella skillnader som föreligger mellan nationerna. 
Hofstede sammanfattar skillnader och likheter mellan nationerna i fyra olika dimensioner som 
påvisar vilka egenskaper och beteenden som uppskattas hos en ledare.  

Vi har utifrån vår teoretiska referensram konstruerat en egen modell för att visa hur relationen 
mellan nationell kultur och internationellt ledarskap ser ut. I modellen visar vi att nationell 
kultur byggs upp av fyra olika faktorer; individualism, maskulinitet, maktdistans samt 
osäkerhetsundvikande. Alla människor är mer eller mindre formade av den kultur som de är 
uppvuxna i. För att förstå och kunna anpassa sig till andra kulturer krävs interkulturell 
intelligens, vilket vår modell visar. Kulturen är alltså en faktor som påverkar ledarskapet. Ju 
högre interkulturell intelligens en person har desto lättare är det att komma in i en ny kultur 
och utveckla sitt ledarskap. Samtidigt påverkar ledarskapet kulturen på det sätt att ledaren kan 
ha möjlighet att implementera sina egna värderingar i sitt sätt att leda.  

 

 

Figur 2.3 Egenkonstruerad modell, teoretisk sammanfattning. 



 

 

3. Metod 
                                                                                                                                                                                                                                        
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt under uppsatsprocessen. 
Vi diskuterar för de val vi har gjort och hur det kan påverka uppsatsens trovärdighet. Vi 
redogör även för hur vi har samlat in information genom primär- och sekundärkällor. 
                                                                                                                                                                                                                                         

3.1 Vetenskapligt synsätt 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika sätt att behandla, förstå och uppfatta verkligheten, 
vilket sammanfattas i de två begreppen positivism och hermeneutik. I vår studie har vi valt att 
använda oss av det hermeneutiska synsättet eftersom vårt syfte inbegriper en tolkning av 
verkligheten. Det hermeneutiska synsättet passar då bra eftersom det bygger på tolkning och 
förståelse (Jacobsen, 2002). Forskare kan tolka verkligheten genom att försöka förstå 
människor och deras beteende (Guba & Lincoln, 1994). Den sociala interaktionen med våra 
respondenter kräver att vi kan tolka och skapa en förståelse för de olika sammanhang som de 
befinner sig i. Hermeneutiker anser att verkligheten inte består av några lagbundenheter, utan 
alla situationer är beroende av det sammanhang som de uppstår i (Guba & Lincoln, 1994). Vi 
anser att alla situationer är specifika och att det därför är svårt att göra generaliseringar utifrån 
våra respondenters svar.  

3.2 Forskningsansats 
De två vanligaste typerna av ansatser inom forskning är den induktiva och den deduktiva. 
Induktion och deduktion är två olika sätt att utveckla teorier och observera verkligheten.  

Den induktiva ansatsen är inom forskarvärlden känd som den ansats som går från empiri till 
teori. Induktion hör med andra ord hemma i empirin (Jacobsen, 2002). Denna ansats bygger 
på att forskaren saknar bakgrundsfakta och relevant information kring området som ska 
undersökas, vilket gör att han/hon är mottaglig för alla typer av information, menar Jacobsen 
(2002). Alvesson och Sköldberg (1994) anser att den induktiva ansatsen lämpar sig väl när 
forskaren vill gå in i ett ämne utan några som helst förutfattade meningar. Eftersom vi har 
börjat vår process med att fördjupa oss i teorier kring ledarskap och kultur har vi i ett tidigt 
skede skapat oss en bild av hur vi tror att verkligheten ser ut. Induktion blir således inte 
tillämpbar då vi redan har en viss förståelse för ämnet. Vi har därför valt att utgå från den 
deduktiva ansatsen som grundar sig, till skillnad från induktion, i teorin (Jacobsen, 2002). I 
deduktion är utgångspunkten de teorier som anses vara relevanta för studien, vilket gör arbetet 
lite mindre riskfyllt än vid induktion, menar Alvesson och Sköldberg (1994). Vi har redan 
från börjat avgränsat vårt forskningsområde genom att vi utgår ifrån de teorier som vi anser är 
relevanta för att kunna besvara vår problemställning. Den förkunskap vi har inom ämnet 
kommer vi sedan att använda för att jämföra med verkligheten och det empiriska material som 
vi samlar in. Genom att göra en avgränsning i teorin försäkrar vi oss också om att det 
empiriska materialet inte blir för brett och spretigt. En följd av den deduktiva ansatsen blir 
därför att vi redan från början har en tydlig bild av vad vi vill komma fram till (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Samtidigt anser Jacobsen (2002) att det kan vara en nackdel med deduktion 
eftersom fakta som inte anses vara relevant sållas bort redan i ett tidigt skede av 
forskningsprocessen. Intressanta forskningsvinklar kan därför falla bort. För att inte gå miste 
om viktig information har vi valt att till viss del använda oss av allmänna och öppna frågor 
som ger utrymme för följdfrågor och nya tolkningar i vår intervjuguide.  

 



 

 

3.3 Metodanalys 
Jacobsen (2002) påvisar att det finns en mängd olika tillvägagångssätt och metoder för att 
samla in primär- och sekundärdata. För att välja den metod som passar bäst bör 
utgångspunkten vara den problemformulering som studien har som syfte att besvara. Utifrån 
vår problemformulering ”Hur kan svenska ledare i multinationella företag anpassa sin 
ledarstil till den nationella kulturen?” anser vi att den kvalitativa metoden bäst uppfyller 
studiens syfte. 

Holme och Solvang (1991) menar att den kvalitativa metoden är mer öppen än den 
kvantitativa, och därmed går mer på djupet. Forskaren styr inte materialet i lika hög grad som 
vid en kvantitativ metod. Det är först i efterhand som insamlad data sammanställs och den 
relevanta informationen kan analyseras (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa metoden riktar in 
sig på att mäta beskaffenheten av något, anser Kvale (2010). I en kvantitativ metod är det 
däremot nödvändigt att kategorisera och strukturera data i förhand för att kunna få en 
överblick på de variabler som finns. Kvale (2010) sammanfattar den kvantitativa metoden 
som viljan att mäta hur mycket eller hur stort mängden av något är. Den passar därför bra när 
vi vill ha många respondenter, men inte så djupgående information om alla. Enligt Jacobsen 
(2002) kallas detta för en extensiv uppläggning där viljan att kunna generalisera är stor. 
Eftersom vi i vår studie har få respondenter och inte är ute efter att göra en generalisering i 
ämnet har vi valt bort den kvantitativa metoden. För vår forskning passar därför den 
kvalitativa ansatsen bättre då vi vill gå på djupet med ett fåtal respondenter och inte styra 
materialet i allt för hög grad. Vid en kvalitativ metodansats är syftet att fånga in fler nyanser, 
vilket görs genom djupgående intervjuer med ett fåtal respondenter. Genom att använda en 
kvalitativ metod kan vi få en uppfattning om hur våra respondenter tolkar verkligheten, menar 
Backman (1998). Den här typen av uppläggning kallas istället för intensiv och syftet är att 
uppnå en relevans (Jacobsen, 2002). Vår uppläggning blir därför intensiv, vilket ger oss en 
möjlighet att undersöka forskningsområdet på djupet. Det finns många fördelar med den 
intensiva uppläggningen, men det är samtidigt viktigt att vara medveten om att den kräver 
stora resurser. I första hand handlar det om att det tar lång tid att genomföra intervjuerna med 
respondenterna, men även granskningen av materialet tar tid (Jacobsen, 2002). Då vi har valt 
att endast göra tre intervjuer anser vi att vi har de tidsresurser som krävs för att hinna göra 
djupgående intervjuer och sammanställa materialet. Vi tror att intervjuerna kommer ge oss 
relevant information som vi kan använda oss av i vår analys och slutsats. Den kvalitativa 
metoden med en intensiv uppläggning anser vi kommer att vara tillfredsställande för vårt 
forskningsområde. Jacobsen (2002) menar också att en fördel med den intensiva 
uppläggningen är att vi har större möjlighet att hitta individuella variationer mellan våra 
respondenter. Utifrån vår teoretiska referensram och de kunskaper vi besitter har vi utformat 
en intervjuguide som lämpar sig väl för den kvalitativa forskningsansatsen. Syftet med 
intervjuguiden är att få in den information som krävs för att vi ska kunna besvara frågan om 
svenska ledare påverkas av den nationella kulturen. 

3.4 Urvalsmetod 
Eftersom vi har valt att använda oss av den deduktiva metoden, och vidare att göra en 
kvalitativ studie har vi begränsat vårt urval av respondenter till endast tre personer. Det 
främsta syftet med få respondenter är att vi ska kunna göra en mer djupgående analys av dessa 
tre. Vi har även beaktat de resurser som krävs i form av tid som Jacobsen (2002) påpekar. Vi 
har vidare gjort ett bekvämlighetsurval i fråga om respondenter eftersom vi har utnyttjat de 
kontakter vi har i näringslivet, vilket gör att vi känner våra respondenter på ett ytligt plan.  



 

 

Den främsta anledningen till vårt bekvämlighetsurval grundar sig på att det har varit svårt att 
få kontakt och möjlighet att träffa svenska ledare som är aktiva utomlands. Bryman (2002) 
menar att ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer att använda sig av de personer 
som för tillfället finns tillgängliga, vilket vi anser att vi har gjort. I vårt fall är 
bekvämlighetsurvalet baserat på våra sociala kontakter där vi har valt de respondenter som är 
mest tillgängliga. Men även på grund av att de är relevanta för vår forskning. En nackdel 
Bryman (2002) nämner i samband med denna typ av urval är dock att det är svårt att 
generalisera resultaten eftersom vi inte vet vilken population urvalet representerar. Eftersom 
vårt syfte med studien inte är att generalisera anser vi inte att detta medför något problem.  

Vår problemformulering visar tydligt riktningen för den målgrupp vi söker. Vi vill intervjua 
svenska ledare som har erfarenhet av att vara ledare utomlands. Vi har sett till att våra 
respondenter uppfyller detta krav. Genom att intervjua rätt personer hoppas vi på att vi ska få 
en förståelse för hur nationell kultur kan påverka ledarstilen. Jacobsen (2002) menar att 
avgränsningar sedan görs i tid och rum. Avgränsning i rum innebär en geografisk 
avgränsning. När vi gjorde vårt urval hade vi inga krav på i vilka länder dessa personer skulle 
vara verksamma eftersom vårt syfte med studien inte är att göra generaliseringar för ett 
specifikt land. Dock har vi längs vägen valt att fokusera mer på Kina och Chile eftersom våra 
respondenter har goda erfarenheter av dessa länder. Vi har därför valt att presentera dessa 
länder närmare i empirin. Vi ser det som en fördel att våra respondenter inte är verksamma i 
samma land då vi förhoppningsvis kan få ett bredare perspektiv på begreppet nationell kultur 
och dess påverkan. Att våra respondenter skulle vara verksamma i samma typ av bransch var 
inte heller något krav, då vi inte är intresserade av att undersöka en specifik bransch. Att två 
av våra respondenter är verksamma inom Tetra Pak ser vi därför inte som något hinder. En 
avgränsning i tid innebär att mätningar görs av ett visst fenomen vid en viss tidpunkt eller vid 
flera olika tidpunkter för att kunna se förändringar över tiden (Jacobsen, 2002). I vår studie 
har vi valt att rikta in oss på en fast tidpunkt, i nuläget. Det som är gemensamt för våra 
respondenter är således att samtliga har den internationella världen som sitt arbetsfält, och de 
har även erfarenhet av att vara ledare utomlands och leda människor ifrån andra kulturer.  

3.5 Datainsamling 
Jacobsen (2002) tar upp ett antal olika metoder för insamlandet av data som kommer att 
påverka undersökningens giltighet. I vår kvalitativa studie har vi valt att använda oss av den 
vanligaste metoden för datainsamling som är den öppna individuella intervjun (Jacobsen, 
2002). Eftersom vi har få respondenter anser vi att det här är den mest passande metoden. 
Kvale (2010) menar att den här typen av tillvägagångssätt underlättar för en djupare analys av 
intervjuobjekten. Vid en öppen individuell intervju tror vi att det är lättare att ställa 
följdfrågor och leda respondenten in på de ämnen som vi är intresserade av. En fördel med att 
göra en öppen individuell intervju är att det går att göra intervjun väldigt omfattande (Lekvall 
& Wahlbin, 2007). Kvale (2010) säger även att det ger forskaren möjlighet att hitta nya 
infallsvinklar. En öppen individuell intervju kan göras antingen ansikte mot ansikte eller över 
telefon (Jacobsen, 2002). Vi har valt att göra våra intervjuer ansikte mot ansikte då vi tror att 
vi på det sättet kommer få fram mer relevant information och skapa en större trovärdighet. Vi 
är medvetna om att intervjuer som görs ansikte mot ansikte kräver större tidsåtgång än en 
telefonintervju, men vi anser ändå att den metoden passar vårt syfte bäst. Fördelen med att 
göra en intervju ansikte mot ansikte är, menar Jacobsen (2002), att det är lättare att få en 
personlig kontakt vid ett fysiskt möte och respondenten öppnar sig ofta mer än vid en 
telefonintervju. Det är även större sannolikhet att respondenten svarar sanningsenligt vid en 
fysisk intervju än vid en telefonintervju. 



 

 

För att de data vi samlar in genom intervjuer ska vara relevant och av intresse för vår 
problemformulering har vi i förväg utarbetat en intervjuguide som är förankrad i den 
teoretiska referensramen. Vid en öppen intervju kan intervjuguiden vara flexibel och 
användas för att leda in respondenten på det ämne som vi vill få en djupare förståelse för 
(Easterby-Smith, Thorpe & Lowe, 2002). Vi har valt att göra en intervjuguide som börjar med 
ett antal allmänna frågor om respondentens bakgrund och erfarenheter. Vidare fokuserar 
intervjuguiden på de  tre centrala ämnena ledarskap, kultur och Hofstedes IBM-undersökning. 
Den är strukturerad med ett tydligt tema kring ledarskap och kultur, med ett visst antal frågor 
till varje område som även ger utrymme för följdfrågor. Frågorna är utformade utan fasta 
svarsalternativ för att samtalet ska flyta på ett så naturligt sätt som möjligt. Jacobsen (2002) 
förespråkar öppna frågor, men med en viss struktur över vilka ämnen som ska beröras under 
samtalet för att undvika att gå miste om relevanta delar, vilket vi har tagit fasta på. 

Vid genomförandet av våra intervjuer inledde vi samtalet med att berätta vår avsikt med 
intervjun och hur vi kommer att använda den information som kommer fram. Vi var också 
noga med att upplysa respondenterna om att vi, i vår studie, är intresserade av nationell kultur 
och inte organisationskultur. Detta för att kunna säkerställa att vi inte blir påverkade av den 
lokala organisationskulturen på Tetra Pak eftersom två av våra respondenter arbetar på just 
detta företag. Vi anser att det är viktigt att bortse från organisationskulturen i de 
respresenterade företagen för att nå en hög reliabilitet i vår studie. Då de två respondenterna 
som är verksamma inom Tetra Pak arbetar på olika avdelningar och med olika uppgifter tror 
vi att deras svar inte blir allt för lika. En av respondenterna är verksam på den ekonomiska 
sidan, medan den andra respondenten är helt inriktad på det tekniska. Vi valde att banda våra 
intervjuer för att i efterhand kunna gå tillbaka och försäkra oss om att vi inte har missuppfattat 
informationen. Det ger oss också möjlighet att ha stort fokus på respondenten under intervjun 
då vi inte behöver föra lika mycket anteckningar. Många kan dock vara negativt inställda till 
att bli inspelade och det är därför viktigt att vi har respondentens godkännande att få banda 
intervjun, menar Patel och Davidsson (2003). Vi har därför frågat våra respondenter inför 
varje intervju om de accepterar att vi använder oss av bandspelare, vilket alla har tillåtit. 
Jacobsen (2002) menar att vi som intervjuar även måste vara medvetna om den kontexteffekt 
som kan påverka respondenterna. Kontexten är den miljö i vilken intervjun genomförs, och 
den kan vara antingen artificiell eller naturlig. En artificiell miljö innebär att intervjun 
genomförs på en plats som är onaturlig för respondenten, som till exempel ett laboratorium. 
Den första intervjun genomförde vi i en artificiell miljö, vilket vår respondent var positiv till. 
Silverman (1993) menar att många ändrar sitt beteende efter den miljö som de befinner sig i, 
vilket kan resultera i att svaren blir mindre tillförlitliga. Vi anser inte att den artificiella miljön 
påverkade respondenten på ett negativt sätt och vi fick under intervjun fram relevant data som 
vi kan använda i vår analys. Ett naturligt sammanhang är däremot att föredra i många fall, och 
det kan exempelvis vara hemma hos respondenten eller på dennes arbetsplats. Situationen blir 
inte lika tillgjord, vilket bidrar till en högre grad av reliabilitet (Jacobsen, 2002). Vi haft 
fördelen att kunna göra två av våra intervjuer i en naturlig miljö. En av våra respondenter är 
verksam i Chile och även bosatt där.  Vi valde därför att intervjua honom via ett videosamtal 
på Skype. Respondenten befann sig under samtalet på sitt kontor, vilket för honom är en 
naturlig miljö. Ännu naturligare var det för vår tredje respondent, då vi utförde denna intervju 
i respondentens hem. Detta förfarande har gett oss en bra grund att stå på för att utforma en 
analys och slutsats då vi känner att respondenterna har varit ärliga och känt sig avslappnade 
vid intervjutillfället.  

 

 



 

 

3.6 Analysmetod 
Det tillvägagångssätt som vi har använt oss av för att kunna göra en analys är att skapa en 
relevant intervjuguide utifrån vår teoretiska referensram. Vi har sedan återkopplat vår empiri 
till denna och på så sätt fått möjlighet att göra en analys av de svar vi fått av våra 
respondenter. Efter att vi utfört våra tre intervjuer transkriberade vi allt material som vi hade 
samlat in, vilket innebär att vi skrev rent inspelningarna. Jacobsen (2002) och Denscombe 
(2009) är överens om att det är en process som kräver mycket tid, men som utgör en viktig 
grund för analysen. När vi hade skrivit rent allt material gjorde vi en systematisering. Att 
systematisera innebär att vi sållade i materialet för att ta fram den information som vi ansåg 
var relevant för studien och för att skapa oss en överblick (Bryman & Bell, 2007).  Utifrån det 
systematiserade materialet skapade vi sedan vår empiri. Vi valde att dela in empirin i tre 
huvudområden: ledarskap, kultur och Hofstedes IBM-undersökning, som vi även använder 
oss av i den teoretiska referensramen. I sammanställningen av analysen använde vi oss också 
av dessa tre områden för att skapa en tydlighet och struktur i arbetet. Jacobsen (2002) kallar 
detta för kategorisering, vilket innebär att materialet delas in i olika grupper eller kategorier 
för att det tydligt ska framgå vilket ämne som ska belysas.  

Kvale (2010) tar i samband med analysen upp undersökningseffekter som kan uppstå på 
grund av att forskarna tolkar empirin utifrån sitt eget perspektiv. Ett svar kan alltså få många 
olika tolkningar beroende på vem som tolkar svaret. Jacobsen (2002) menar att forskarna 
själva är med och påverkar resultatet. Det är svårt att ge en helt neutral tolkning då vi alltid är 
påverkade av våra värderingar och antaganden. Vi anser att vi, i så stor utsträckning som 
möjligt, har försökt att vara objektiva i vår tolkning av svaren. Alla metoder har 
undersökningseffekter och det går alltså inte att undvika detta. Det bästa vi kan göra är att 
vara medvetna om att de finns och hur de kan påverka resultatet, menar Jacobsen (2002). Det 
resultat som vi presenterar i analysen är därmed vår personliga tolkning av den data vi samlat 
in.   

3.7 Operationalisering 
Det är av största vikt att vi verkligen mäter det som vi ska mäta, menar Jacobsen (2002). Det 
kallas för operationalisering och har sin utgångspunkt i de teorier som forskningen grundar 
sig på (Holme & Solvang, 1991). För att få en ökad relevans, och därmed även större 
trovärdighet i undersökningen, är operationaliseringen en viktig del (Bryman, 2002). Vi har 
under hela processen försökt att kritiskt granska vårt material för att begränsa det till det som 
vi vill mäta. De teorier vi har valt att utgå från i vår studie är baserade på allmän forskning 
inom ledarskap och även inom kultur. Både ledarskap och kultur är två begrepp med väldigt 
många olika definitioner, vilket kan försvåra operationaliseringen. Jacobsen (2002) anser att 
ju abstraktare ett begrepp är desto svårare är det att mäta det. Abstrakta begrepp, som 
ledarskap och kultur, kan ha olika innebörd för olika personer och det kan leda till många 
olika tolkningar. När vi har genomfört våra intervjuer har vi därför valt att förklara 
begreppens betydelse för våra respondenter för att inga missförstånd ska uppstå. Jacobsen 
(2002) menar att det krävs fler frågor än i vanliga fall för att göra abstrakta begrepp mätbara. 
Vi har därför utformat vår intervjuguide, som består av sammanlagt 26 frågor, med hänsyn till 
detta. Genom att ha fler frågor kan vi försäkra oss om att få tillfredsställande svar som går att 
mäta. I vår intervjuguide består fråga 1-7 av inledande frågor för att skapa en bild av 
respondenten och för att få viss bakgrundsinformation. Genom dessa inledande frågor får vi 
en uppfattning om vilka erfarenheter våra respondenter har av att vara ledare, vilket vi tror 
speglar de svar som de ger på efterföljande frågor. Fråga 8-14 rör ledarskap och grundar sig 
på kapitel 2.1 i vår teoretiska referensram. I fråga 8 och 9 låter vi respondenterna beskriva hur 
de tycker att en bra ledare ska vara, och vidare även hur de skulle beskriva sin egen ledarstil. 



 

 

Utifrån de svar vi får på dessa frågor har vi en möjlighet att avgöra vilken ledarstil våra 
respondenter främst använder sig av. I den teoretiska referensramen har vi använt oss av Toft 
Madsens teori om ledarstilar. Det är även den teorin som vi använder oss av i analysen när vi 
försöker fastställa varje respondents ledarstil. Fråga 10 grundar sig på avsnitt 2.1.2 i den 
teoretiska referensramen, vilket handlar om svensk ledarstil. Respondenterna får här ange 
vilka egenskaper de anser utmärker en svensk ledare. Deras svar har vi sedan valt att jämföra 
och analysera med den teori som vi tar upp i avsnitt 2.1.2. Fråga 11-14 berör det transformella 
och transaktionella ledarskapet. Vi har här valt att specificera dessa två typer av ledarskap i 
fyra olika frågor som rör effektivitet, relationen mellan ledare och anställda, motivation och 
till sist belöningar. Vi anser att dessa fyra frågor är centrala för att avgöra om respondenterna 
använder sig av ett transformellt eller transaktionellt ledarskap eftersom de skiljer sig åt på 
dessa punkter. Därefter följer fråga 15-22 som berör kultur, och dessa är förankrade i kapitel 
2.2 i den teoretiska referensramen. Fråga 15 har vi valt att ha med för att få en inblick i de 
länder som våra respondenter är verksamma i. Fråga 16 har vi konstruerat utifrån teorin om 
mental programmering som vi tar upp i avsnitt 2.2.2 och lökmodellen som återges i avsnitt 
2.2.3. I analysen har vi använt oss av dessa för att få en förståelse för hur den svenska 
kulturen har format och påverkat våra respondenter. I den teoretiska referensramen berör vi 
etnocentrism i avsnitt 2.2.4, vilket återges och sammanfattas i fråga 17. Vi har vidare valt att 
konstruera fråga 18-22 med hjälp av teorin om interkulturell intelligens för att få en bild av 
hur våra respondenter har påverkats och anpassat sig till den kultur som de är verksamma i. 
Denna teori tas upp i avsnitt 2.2.5 i den teoretiska referensramen. Avslutningsvis har vi skapat 
fyra frågor som rör Hofstedes fyra dimensioner av kultur. Dessa sammanfattas i fråga 23-26 
och syftar till att göra det möjligt att se vilka skillnader och likheter som finns mellan 
Hofstedes undersökning och respondenternas erfarenheter. Denna teori återfinns i kapitel 2.3 i 
den teoretiska referensramen. Detta upplägg finner vi relevant och anser att strukturen gör det 
möjligt att inhämta de svar från respondenten som gör det möjligt att mäta det vi vill mäta. 

3.8 Primär- och sekundärdata 
Våra primärdata samlades in genom tre stycken personliga intervjuer med våra respondenter. 
Att utföra personliga intervjuer ökar trovärdigheten och vidare underlättar det även då vi ska 
analysera den information som vi har fått (Jacobsen, 2002). De primärdata vi samlade in har 
vi sedan analyserat och jämfört med våra sekundärdata som vi sammanställde i förväg i den 
teoretiska referensramen. De sekundärdata vi har använt oss av är framför allt vetenskapliga 
artiklar och annan relevant litteratur. Eftersom ämnet ledarskap är väldigt brett har vi i vår 
studie valt att avgränsa oss till teorierna om transformellt ledarskap och transaktionsledarskap. 
Dessa teorier känns relevanta för vår studie som till stor del fokuserar på vikten av att kunna 
Därför har vi valt att söka med detta som bas till våra sekundärdata.  

Vår främsta sökmotor för att hitta vetenskapliga artiklar är den databas som återfinns på 
biblioteket på Högskolan i Halmstad. Vi har framför allt använt databaserna ABI/Inform och 
Emerald. Den litteratur som vi fann intressant för vår studie hittade vi genom 
källförteckningar i liknande studier. Vi har försökt tillämpa ett kritiskt förhållningssätt i 
största möjliga mån när vi har läst artiklar och litteratur inom området. De teorier vi har 
fördjupat oss i kommer vi sedan försöka applicera på respondenternas svar för att komma 
fram till ett svar på vår problemställning.  

3.9 Trovärdighet 
För att skapa en så hög grad av trovärdighet som möjligt i en studie är det viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt till den insamlade empirin och de använda källorna, menar Jacobsen 
(2002). Trovärdighet mäts genom validitet och reliabilitet som kan förklaras som giltighet och 
tillförlitlighet. 



 

 

Vissa anser att validitet och reliabilitet framför allt är baserade på kvantitativa undersökningar 
(Thaagard, 1998), men det är även av vikt vid kvalitativa undersökningar som vår egen.  

Validitet kan anta två former, intern och extern. Den interna validiteten, det vill säga 
giltigheten, ser till att vi mäter det som vi faktiskt vill mäta och att det är mätt på rätt sätt 
(Denscombe, 2009). ”Mäter du vad du tror att du mäter?” (Kerlinger, 1979, s.138) är ett känt 
citat när giltigheten diskuteras. För att pröva den interna giltigheten krävs det att vi själva 
kritiskt granskar de slutsatser som vi kommer fram till. Med hjälp av den intervjuguide som vi 
har konstruerat utifrån den teoretiska referensramen anser vi att vi har fångat in de frågor som 
är relevanta för att kunna besvara vår problemformulering. För att vår intervjuguide ska bli 
trovärdig gäller det dock att de teorier som vi har samlat in är relevanta för studiens syfte, 
vilket vi anser att de är då vi hela tiden har försökt att kritiskt granska det material som vi har 
använt oss av. Den externa giltigheten handlar istället om till vilken grad vi kan använda våra 
slutsatser till att generalisera och om det finns möjlighet att överföra våra slutsatser till andra 
sammanhang (Jacobsen, 2002). Dey (1993) menar att i kvalitativa undersökningar når vi 
extern giltighet genom att generalisera utifrån de data vi har fått fram genom djupgående 
intervjuer. På så sätt kan generella teorier utvecklas, men det är svårt att applicera dessa 
teorier på en större population som syftet är vid kvantitativa undersökningar. I kvalitativa 
undersökningar är respondenterna sällan representativa för en hel population vilket försvårar 
möjligheterna till generalisering (Jacobsen, 2002). Eftersom vi endast har intervjuat tre 
personer kan vår studie inte användas till att generalisera i någon större utsträckning, vilket 
inte heller är vårt syfte. Kvale (2010) menar att det krävs att ett stort antal enheter undersöks 
för att vi ska kunna relatera dem till liknande sammanhang.  

Reliabilitet kan enklare uttryckas som tillförlitlighet och syftar just till att det insamlade 
materialet ska gå att lita på. Jacobsen (2002) menar att en forskare bör vara medveten om att 
respondenten kan påverkas av undersökaren och även av sammanhanget.  

Den effekt som undersökaren kan ha på respondenten kallas för intervjuareffekten och är 
vanligt i samband med intervjuer av den karaktär som vi kommer att göra i vår studie då vi 
sitter öga mot öga med respondenten (Denscombe, 2009). Respondenten kan komma att 
påverkas av undersökarens beteende och det är något vi är medvetna om då vi gör våra 
intervjuer. Jacobsen (2002) tar även upp kontexteffekten som inbegriper den situation då 
intervjun utförs. Som vi nämnde tidigare har vi utfört intervjuerna i både artificiell och 
naturlig miljö. Vi är därmed medvetna om att kontexteffekt kan bidra till att minska 
reliabiliteten i vår undersökning.  

3.10 Källkritik 
De sekundärdata vi har inhämtat anser vi är i relevanta för vår studie. Vi kan tydligt se ett 
samband mellan de olika vetenskapliga artiklar och litteratur som vi har använt oss av. 
Relevansen har varit avgörande för att kunna göra en grundlig studie. Vi har i studien vilat 
mycket på Hofstedes publicerade material eftersom han är en av de mest kända forskarna 
inom området.  Vi är medvetna om att trovärdigheten kan minska då vi lägger stort fokus på 
en specifik teori. Vi anser dock att denna teori är den mest relevanta för att vi ska kunna mäta 
det vi vill mäta. Om vi skulle presentera ytterligare en teori kring ämnet nationell kultur skulle 
det leda till ett mycket omfattande och svåröverskådligt material. I kompensation till detta har 
vi istället använt oss av ett flertal vetenskapliga artiklar för att kunna skapa en bredare bas och 
bekräfta Hofstedes teorier. 

Våra primärdata består av tre intervjuer. Dessa har resulterat i ett mycket omfattande material 
som vi således har varit tvungna att sålla till viss del.  



 

 

Dock känner vi att den information vi har fått av våra respondenter har varit bra och till hög 
grad tillförlitlig. Vi kan se tydliga skillnader och likheter mellan respondenterna precis såsom 
vi förutspådde. Vi är dock medvetna om att respondenterna är präglade av sin respektive 
kultur inom företaget. Därför har vi hela tiden haft i åtanke att utesluta detta faktum i största 
möjliga mån och försökt fokusera på respondenternas uppfattning om den nationella kulturen 
i landet. Två av våra respondenter jobbar på samma företag, men i olika världsdelar, vilket har 
påvisat vissa skillnader i deras åsikter. Vi är dock är medvetna om att Tetra Pak har fått 
mycket inflytande i studien.  

3.11 Efter studien 
Vi kan i efterhand konstatera att vi har samlat in ett bra empiriskt material som har gett oss 
mycket relevant information för att kunna besvara vår problemformulering. Även den teori 
som vi har använt oss av anser vi har varit till stor hjälp för att styrka och bekräfta empirin. Vi 
har med hjälp av teorin kunnat analysera den information vi har samlat in genom intervjuerna 
och komma fram till en slutsats som vi anser uppfyller det syfte som vi hade med studien. Vi 
anser vidare att den metod vi har använt oss av under arbetets gång har varit bra och gett de 
resultat som vi har velat uppnå. Vi anser att den kvalitativa metoden har passat vår studie bra, 
men det hade även varit intressant att kombinera den med en kvantitativ metod då Hofstedes 
undersökning, som vi har använt oss av i stor utsträckning, är av den kvantitativa sorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska material som vi har samlat in. Vi börjar 
med att presentera de två länder som vi främst utgår ifrån. Vidare följer en presentation av 
våra tre respondenter och den information som de har bidragit med.  
                                                                                                                                                                                                                                             

4.1 Presentation av länder 
Eftersom vi i vår undersökning till viss del kommer att fokusera på Chile och Kina har vi valt 
att inledningsvis göra en kort presentation av dessa nationer. Vi kommer vidare att presentera 
de resultat som länderna har fått i Hofstedes IBM-undersökning. Vi tar också med de resultat 
som Sverige har fått i undersökningen för att de skillnader och likheter som finns mellan 
nationerna ska bli tydliga.  

Chile var det första landet i Sydamerika och Latinamerika att genomföra reformer som ledde 
till att landet blev en öppen ekonomi år 1975 (Lussier & Halabi, 2008). Dessa reformer 
innebar bland annat att statligt ägda industrier, så som banker, kunde privatiseras. Chile anses 
idag vara ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i Latinamerika (Maldifassi, 2003), och 
det är mycket tack vare deras naturliga tillgångar av koppar, skog och jordbruk. De är även 
stora exportörer av vin och lax (Lussier & Halabi, 2008). Enligt Exportrådet (swedishtrade.se 
2012-02-21) är Chile idag ett av världens mest frihandelsvänliga länder och har handelsavtal 
med 53 olika nationer. Med höga exportbelopp, stigande inkomst per capita, ett stort 
budgetöverskott och en mycket liten statsskuld är Chiles ekonomi en av de mest stabila i 
Latinamerika. En av anledningarna till att de har lyckats så bra är den politiska miljön med 
klara rättsregler, ett välutvecklat banksystem och en neutral lagstiftning till utländska 
investeringar.  

Vi har valt att jämföra den svenska och chilenska kulturen med hjälp av Hofstedes fyra 
dimensioner av kultur för att se vilka likheter och skillnader som finns.  

 

 

Figur 4.1 Hofstedes kulturdimensioner, Chile vs Sverige (http://geert-hofstede.com). 

Chile har en maktdistans på 63, vilket indikerar på en hög maktdistans. Enligt Hofstede 
(2010) innebär det att landets organisationer i stor utsträckning är centralt styrda och 
delegering är sällsynt. Ledare använder sig av statussymboler för att visa sin makt.  



 

 

Det är också vanligt förekommande att ledningen i organisationer med hög maktdistans har 
vissa privilegier som till exempel egen matsal och gym (Hofstede, 2010). Sverige har däremot 
en låg maktdistans och förespråkar decentraliserade organisationer och jämlikhet. 

När det gäller individualism får Chile 23 poäng och klassas därför som en kollektivistisk 
kultur där vikten av grupptillhörighet står i centrum. Goda relationer och lojalitet till familj 
och organisation är viktigt, till skillnad från individualistiska kulturer som Sverige (Hofstede, 
2010). 

På maskulinitetsskalan har Chile 28 poäng, vilket är relativt lågt. Även Sverige har en mycket 
låg grad av maskulinitet. Både Chile och Sverige kan därför betraktas som feminina nationer 
där goda relationer och ödmjukhet värderas högt. Vidare är det viktigt för individerna i 
feminina kulturer att känna en tillhörighet till en eller flera sociala grupper (Hofstede, 2010).  

Osäkerhetsundvikandet är högt i Chile vilket symboliserar ett stort behov av regler och lagar 
för att ge struktur åt verksamheten, menar Hofstede (2010). Trots det påvisar Chile i dagsläget 
inga större tecken på korruption som är vanligt i många av de andra latinamerikanska 
länderna. I Sverige är vi däremot mer öppna för risker och nytänkande, enligt Hofstedes 
undersökning.  

Den kinesiska nationella kulturen har sina rötter i den konfucianska ideologin som grundas på 
tron om att harmoni skapas genom att ha ett underlägset beteende gentemot andra (Bass, 
1990). Konfucianismen bygger på fyra delar som tillsammans ligger till grund för den moral 
och etik som präglar nationens folk. De fyra delarna består av förmågan att kunna lyda och att 
alltid vara genomsnittet, och vidare läggs även stor vikt vid klassystem och vänlighet (Tsui, 
Wang, Xin, Zhang & Fu, 2004). Klassystemet innebär att varje individ ska anpassa sin 
position och sina ritualer till den samhällsklass som han/hon tillhör. Utifrån klassystemet 
skapas också lydnaden då de från lägre klasser förväntas lyda de högre uppsatta. Att alltid 
vara genomsnittet är ett sätt för kineserna att inte ”tappa ansiktet” framför andra när de blir 
arga, och går hand i hand med den vänlighet som den kinesiska kulturen förespråkar, menar 
Tsui et al, (2004). 1982 genomfördes en ekonomisk reform i Kina som bidrog till stora 
förändringar. Tidigare fanns det inga utländska företag i landet eftersom staten ägde allt. I och 
med den ekonomiska reformen ändrades detta och utländska företag började etablera sig i 
landet (Tsui et al, 2004). Det har lett till att Kina under de senaste tjugo åren har varit det 
utvecklingsland som utländska investerare har varit mest intresserad av. Först under 2008 
dämpades efterfrågan något och de stora utlåningar som har gjorts riskerar att skapa inflation i 
landet (swedishtrade.se, 2012-02-21). Under 2009 minskade Kinas export för första gången 
sedan 1982. För att återskapa en balans i ekonomin krävs det att öka den inhemska efterfrågan 
och öka konsumtionen i landet. För att kunna göra detta krävs det en höjning av de nationella 
inkomsterna. Men trots Kinas försämrade ekonomi väljer många utländska bolag fortfarande 
att etablera sig i landet, och i dagsläget finns det cirka 650 svenska företag i Kina 
(swedishtrade.se, 2012-02-21).  

Även här har vi valt att jämföra Sverige och Kina utifrån Hofstedes undersökning om 
skillnader i nationell kultur.  



 

 

 

Figur 4.2 Hofstedes kulturdimensioner, Kina vs Sverige (http://geert-hofstede.com). 

Det är tydligt att Kina inte förespråkar jämlikhet. Deras maktdistans är mycket hög och det är 
allmänt accepterat att alla människor inte är jämlika (Hofstede, 2010). Rees och Porter (2008) 
menar att i kulturer med stor maktdistans får ledaren inte lika mycket feedback som i länder 
med mindre maktdistans. Formell auktoritet har bidragit till att forma individerna i landet. Här 
finns en stor skillnad i jämförelse med Sverige där jämlikhet ständigt är en central fråga. Att 
som svensk komma som ledare till Kina kan därför vara svårt eftersom svenskar är mer vana 
vid att få feedback på det jobb de utför.  

Kina är en mycket kollektivistisk nation där relationen med kollegor och andra sociala 
grupper är av stor vikt. Lojalitet är en egenskap som värderas högt och det finns ett stort 
beroende av familjen och de personliga relationerna. Många ledare skapar effektivitet genom 
långsiktiga mål istället för att endast fokusera på resultat (Hofstede, 2010).  

Med 66 poäng på skalan över maskulinitet ses Kina som ett maskulint samhälle där framgång 
är viktigt. Det är stor konkurrens och många jobbar hårt för att uppnå sina mål. Maskulina 
karaktärsdrag som tuffhet anses vara fördelaktiga, till skillnad från Sverige där mer feminina 
egenskaper uppskattas (Hofstede, 2010).  

Den sista dimensionen, osäkerhetsundvikande, visar att kineser inte har något emot att ta en 
del risker i karriären i likhet med Sverige. Den kinesiska kulturen förespråkar entreprenörskap 
och många kinesiska familjer driver familjeföretag där det alltid finns en viss grad av 
osäkerhet (Hofstede, 2010).  

4.2 Presentation av respondenter 
I vår studie har vi haft möjlighet att träffa tre svenska män och få ta del av deras erfarenheter 
av att vara ledare utomlands. Nedan följer en kort sammanställning av respondenterna; 

Sten-Olof Schöldström 
Företag: Tetra Pak 
Utbildning: Gymnasieingenjör 
Position: Projektledare/Servicechef 
Land: Sverige 
 
 
 
 



 

 

Ludvig Mörnesten 
Företag: VSPT Wine Group 
Utbildning: Civilekonom 
Position: Exportchef 
Land: Chile 
 
Stefan Geijer  
Företag: Tetra Pak 
Utbildning: Elingenjör 
Position: Systemspecialist 
Land: Kina 
 
Vi valde att inleda alla tre intervjuer med ett antal frågor om respondenternas bakgrund och 
deras tidigare erfarenheter av att vara ledare. Efter det gick vi djupare in på vårt teoriområde.  
Vi började med att låta våra respondenter berätta om de företag som de är verksamma i och 
även sin egen bakgrund. Både Sten-Olof och Stefan jobbar inom koncernen Tetra Pak som 
idag har cirka 23 000 anställda runt om i världen och marknadsbolag i 180 länder. År 1979, 
då Sten-Olof startade sin karriär inom företaget, var antalet anställda endast 3000 stycken. 
Strax därefter skedde en enorm tillväxt inom företaget, vilket ledde till att Tetra Pak ökade 
och utvecklade sin verksamhet utomlands. Det gav möjlighet för dem som redan var anställda 
inom företaget att få höga positioner och bidra till att utveckla kulturen inom företaget.  

Ludvig jobbar som exportchef i Chiles näst största vinföretag, VSPT Wine Group, som i 
dagsläget har 1200 anställda. Företaget, som är börsnoterat, kontrollerar 30 procent av 
vinmarknaden i Chile och har en omsättning på cirka tre miljarder kronor. Huvudkontoret 
ligger i Chile, och det är också där som Ludvig har sin bas. Vidare har företaget vingårdar i 
bland annat Argentina och ytterligare kontor i Paris och Shanghai. Företaget är 
privatkontrollerat och ägs framför allt av Heineken och en av Chiles största företagsfamiljer, 
som Ludvig liknar vid svenska Wallenberg.  

Sten-Olof har sedan tidigare en utbildning som gymnasieingenjör och har senare även blivit 
internutbildad inom Tetra Pak. 1979 påbörjade han sin karriär som serviceingenjör på Tetra 
Pak i Lund. Här var han placerad under drygt tre år och jobbade framför allt med installation 
och service av företagets förpackningsmaskiner. Sten-Olof beskriver sitt arbete som attraktivt 
och för hans del var det främst de många resorna som lockade. Han har varit utplacerad i en 
mängd olika länder, men har i dagsläget sin bas i Lund. Även Stefan har varit verksam inom 
Tetra Pak under många år. Han är utbildad elingenjör vid Hässleholms tekniska högskola och 
började jobba i företaget som systemspecialist år 1983. Att vara systemspecialist innebär att 
han är högst upp i kedjan när det gäller maskinkunnande och är ansvarig för servicen av Tetra 
Paks system och maskiner. Han jobbar framför allt med felsökning av maskiner och har under 
de senaste åren även börjat utbilda anställda i avancerad felsökning. Ludvig är utbildad 
civilekonom vid Stockholms Universitet. 2009 flyttade han till Chile och har nu jobbat som 
exportchef inom VSPT Wine Group i två och ett halvt år. Som exportchef är han 
huvudansvarig för allt ifrån produkter, försäljning och marknadsföring. Han säger att hans 
främsta arbetsuppgifter består av att koordinera och ansvara för att affärerna flyter på som de 
ska och att leveranstider hålls. Vidare säger han att han ägnar mycket tid åt att reda ut de 
problem som uppstår inom organisationen. 

Vi frågade sedan våra respondenter om deras tidigare ledarerfarenheter och även om de har 
erfarenhet av att leda människor med andra nationaliteter. 



 

 

Sten-Olof har stor erfarenhet av hur det är att vara ledare inom Tetra Pak, vilket även har gett 
honom god insikt i hur det är att leda människor ifrån andra kulturer då han har varit 
utplacerad i många olika länder. Han har jobbat tillsammans med mer eller mindre alla 
nationaliteter, bland annat spanjorer, sydamerikaner och koreaner. Stefan har tidigare 
erfarenhet av att vara ledare som lagbas på Öresundsvarvet innan han började jobba på Tetra 
Pak. Han har även varit ansvarig elingenjör på ett av Iraks finaste hotell, där han hade tio man 
under sig som framför allt var ifrån Pakistan och Filippinerna. Ludvig har inga tidigare 
erfarenheter av att vara ledare. Däremot har han erfarenhet av att samarbeta med andra 
nationaliteter då han tidigare har jobbat med inköp, kommunikation och 
marknadsundersökningar i både Kina och Chile. Han anser att han har mer erfarenhet av den 
internationella marknaden än av den svenska.  

4.3 Ledarskap 
När vi frågade respondenterna om hur en bra ledare ska vara var de överens om att det beror 
mycket på situationen, och även branschen. I övrigt skiljer sig deras åsikter åt till viss del. 
Sten-Olof lägger mycket fokus på att en bra ledare ska ha förmågan att kunna delegera arbetet 
och ge sina medarbetare ett visst ansvar, vilket han själv tillämpar i sitt ledarskap. För att 
delegeringen ska ge fördelar är det viktigt att lita på sina medarbetare och även att följa upp 
arbetet till viss del. Sten-Olof nämner vidare att en ledare bör föregå med gott exempel mot 
sina anställda.  Ludvig anser istället att kommunikationen mellan ledaren och de anställda är 
det viktigaste. En ledare måste vara tydlig med syftet av verksamheten och vikten av att de 
anställda gör sin uppgift.  

”Det är otroligt viktigt att förmedla till de anställda varför de gör någonting och varför deras 
jobb är viktigt” (Ludvig Mörnesten, personlig kommunikation, 26 mars, 2012). 

Ludvig säger att en bra ledare genomsyrar hela organisationen. En perfekt ledare är en person 
som kan kombinera företagets bästa och individernas behov. Att göra det tror han dock är 
väldigt svårt. Stefan säger att en bra ledare ska vara välorganiserad och ha goda kunskaper 
inom sitt område. På det sättet uppstår det inte lika mycket diskussioner kring vad som är rätt 
och fel. Han anser att ledaren ska sätta upp tydliga mål för vad som ska hinnas med under 
dagen för att skapa effektivitet. När det kommer till att vara ledare för människor ifrån andra 
kulturer, menar Sten-Olof att det är viktigt att vara ödmjuk och respektera den andra kulturen, 
vilket han beskriver som en läroprocess. Genom att visa respekt kan symbios uppnås och 
samarbetet ger då en positiv effekt.  

Sten-Olof beskriver sin egen ledarstil som engagerad och operationell, vilket till viss del 
kommer av hans stora tekniska intresse. Vidare använder han sig till stor del av delegering i 
sitt arbete för att skapa effektivitet och delaktighet. Stefan är också mån om att skapa 
effektivitet genom sitt ledarskap och ser därför alltid till att ligga steget före. Han säger att när 
han lägger sig på kvällen vet han precis vad som ska göras nästa dag. Att vara välorganiserad 
för att se till att alla tider hålls är en stor del av hans ledarstil. Ludvig säger att han tillämpar 
en ledarstil som är tydlig, rak och hård. Han kommunicerar ut till sina anställda vad som ska 
göras, varför det ska göras och när det ska göras och han förväntar sig sedan att detta uppfylls. 
Om det inte gör det är han tydlig med att visa sitt missnöje och är samtidigt noga med att 
berätta varför han är missnöjd med insatsen och vad som ska göras annorlunda. Han lägger 
stor vikt vid att vara rättvis i sitt ledarskap och hoppas att han ger beröm när det behövs och 
klagomål när det krävs.  

Eftersom vi i vår studie är intresserade av att veta hur en typisk svensk ledare är fick våra 
respondenter ange de egenskaper som de tycker utmärker svenska ledare.  



 

 

Både Sten-Olof och Ludvig är överens om att svenska ledare är måna om jämställdhet. 
Svenska organisationer är sällan så hierarkiska som de är i många andra länder. Stefan säger 
att svenskar ofta uppfattas som bra ledare utomlands då de är starka förespråkare av 
demokrati och ser till att de som gör ett bra jobb uppmärksammas för det.  Svenskar är också 
mycket uppskattade utomlands på grund av sina goda språkkunskaper, menar han. Sten-Olof 
påpekar att svenskar lägger stor vikt vid koncensus och förhandling. Beslut fattas ofta 
gemensamt och alla har en möjlighet att bidra. I samband med detta tar han även upp en stor 
skillnad som han fick erfara när han var verksam i Latinamerika. Där existerar ingen form av 
koncensus. Ledarna skapar ett team som består av deras kompisgäng och kör därefter sitt eget 
race, berättar han. Ludvig beskriver den svenska ledaren som organiserad och kunnig, vilket 
även Stefan håller med om. De är inte bara kunniga inom sitt område utan har ofta goda 
kunskaper inom just ledarskap. Vidare tycker Ludvig att svenska ledare ibland kan vara för 
otydliga och att de har en viss konflikträdsla. Han tror att många svenska ledare har en 
tendens att sätta individens bästa framför företagets bästa, vilket kan leda till att det blir svårt 
för företaget att bli framgångsrikt, säger han.  

Vidare gick vi in på ämnet effektivitet och hur en ledare uppnår det i sitt dagliga arbete. Sten-
Olof förespråkar starkt gemensamhet och koncensus. Om alla är med på ett beslut som rör 
arbetet bidrar det till att skapa större effektivitet. Han säger att det är viktigt att anställda på 
olika positioner ska få säga sitt och komma med synpunkter kring de beslut som fattas. Det 
blir enklare att fokusera på det som är viktigt om det finns koncensus i de beslut som fattas, 
säger Sten-Olof. Ludvig försöker skapa effektivitet genom att som ledare vara informerad och 
ha insyn i det dagliga arbetet på alla de olika avdelningarna i företaget. Han menar att om du 
som ledare är insatt i arbetet och processen kommer du ha möjlighet att utnyttja tiden på ett 
effektivare sätt. Det är även viktigt att ha uppföljning i arbetet och jobba för att eliminera 
förseningar genom god planering och kunskap. Stefan anser att effektivitet skapas genom att 
ha rätt person på rätt plats, och även att placera rätt personer ihop. Han säger att det är viktigt 
att kunna avläsa sina anställdas starka sidor och utifrån det placera dem där de passar bäst.  

Att relationen mellan ledaren och de anställda ser olika ut på olika företag och i olika länder 
är naturligt. Ludvig anser att relationen mellan ledaren och de anställda ska bestå av en rak 
och tydlig dialog. I Chile, där Ludvig är verksam, är de anställda rädda för att kritisera ledaren 
vilket leder till att ledaren sällan får feedback på sitt arbete. Sten-Olof tycker däremot att en 
ledare ska ha en ganska avslappnad och informell relation till sina underordnade. Sedan 
påpekar han att relationen mellan ledaren och de anställda beror mycket på ledarens ledarstil 
och personlighet, men även den rådande situationen. Ludvig säger att av hans erfarenhet ifrån 
Chile har ledaren och de anställda ingen privat relation. Stefan tycker att det viktigaste i 
relationen mellan ledaren och de anställda är att det finns tillit och en tro på varandra. Vidare 
är det viktigt att de anställda har respekt för sin ledare, vilket Stefan anser uppstår då ledaren 
visar att han är kunnig inom sitt område. Att de anställda får en viss frihet och ett eget ansvar 
är också en central del av relationen.  

”Som ledare handlar det om att ge och ta” (Stefan Geijer, personlig kommunikation, 29 
mars, 2012).  

Motivation och belöningar är två viktiga verktyg för en ledare och vi bad våra respondenter 
diskutera kring hur en ledare bör använda sig av dessa på bästa sätt. Stefan anser att de 
anställda motiveras genom att ledaren ger dem eget ansvar och på det sättet visar en tro på 
dem. Ludvig tror att verksamhetens mål är väldigt beroende för hur ledaren jobbar med 
motivation. Men han tycker att det är viktigt att göra de anställda medvetna om sitt eget värde 
och varför de är viktiga.  



 

 

Sten-Olof håller med om att det är viktigt att medarbetarna känner stolthet för sitt yrke, vilket 
bidrar till att de blir motiverade att utföra ett bra jobb. Alla i organisationen bör vara 
medvetna om helheten och visionen som finns i företaget. På det sättet kan de få en förståelse 
för att deras arbete är viktigt. Sten-Olof menar vidare att det är viktigt att skapa rätt 
förutsättningar för de anställda i deras jobb så att de trivs och på det sättet nå motivation.  

”Jag tror att var och en har en vilja inom sig att göra ett bra jobb” (Sten-Olof Schöldström, 
personlig kommunikation, 12 mars, 2012). 

Ludvig tycker även det är viktigt att vara lyhörd för de anställda. Alla motiveras inte av 
samma sak. Vissa blir motiverade av ett gymkort medan någon annan föredrar två dagars 
extra semester, säger han.  

Ett sätt att nå motivation kan även vara genom belöningar, menar Sten-Olof. Han är dock 
själv ingen stark förespråkare av bonusprogram även om han tror att det kan hjälpa till en viss 
del. Det är viktigt att de anställda får ett erkännande för sitt arbete, och då kan belöningar vara 
ett bra sätt. Men det viktigaste är att de anställda känner en mening med jobbet och att de ser 
de fördelar som kommer av att de utför sitt jobb på ett bra sätt, säger han. Ludvig och Stefan 
håller med om att belöningar är viktigt. De personer som bidrar till att företaget blir rikare ska 
självklart belönas, menar de.  

4.4 Kultur 
När vi gick in på de frågor som berör kulturen fick våra respondenter först berätta om det land 
som de är verksamma i. Ludvig beskriver chilenare som väldigt lata. Mentaliteten i landet 
bygger på att de anställda går till jobbet och fördriver tiden. De är där endast för syns skull, 
menar han. Han säger också att det inte existerar någon yrkesstolthet. De flesta arbetarna är 
mycket oproduktiva och han säger att kulturen är bland de sämsta han har sett. Stefan har 
genom Tetra Pak varit placerad i Kina mellan 1988-1991. Han säger att Kina är ett svårt land 
att jobba i då kineserna är väldigt osäkra och rädda för att ”tappa ansiktet”. De ville aldrig 
göra de kritiska delarna i maskininstallationerna eftersom de var rädda för att göra fel och 
framstå som okunniga, berättar han. Däremot säger han att kineserna är duktiga arbetare som 
jobbar övertid om det krävs.  

Våra tre respondenter är alla medvetna om att den nationella kulturen kan skilja sig åt mellan 
länder och att den svenska kulturen har bidragit till att forma dem som ledare. Stefan säger att 
den svenska kulturen har påverkat och format honom ända ifrån uppväxten. Han menar att 
den svenska kulturen, till skillnad från exempelvis den kinesiska, inte är lika hård då det 
kommer till att göra misstag. Det tror han har bidragit till att han som ledare har blivit mer 
självsäker. 

”Det är misstagen vi lär oss av och som gör att vi utvecklas som ledare” (Stefan Geijer, 
personlig kommunikation, 29 mars, 2012).  

Både Sten-Olof och Ludvig tror framför allt att det är deras föräldrar som har påverkat och 
format dem. Sten-Olof är uppvuxen i en familj där pappan hade ett bra jobb som chef, vilket 
han tror kan ha bidragit till att han själv har gått samma väg. Hans mamma är född och 
uppvuxen i Indien och det har skapat en nyfikenhet för omvärlden. Sten-Olof började tidigt 
drömma om att jobba internationellt. Han säger vidare att han har en naturlig drivkraft, en 
nyfikenhet och en målmedvetenhet som skapar ett engagemang för de uppgifter han tar sig 
för. Ludvigs föräldrar jobbar båda två som ledare och han har redan från tidig ålder blivit 
påverkad av deras värderingar. Han säger att han är en naturlig ledare och att bli ledare har 
alltid varit en självklarhet.  



 

 

Ludvig menar även att de erfarenheter han har ifrån arbetslivet har påverkat honom. Han har 
själv varit anställd för personer som är dåliga ledare och han säger att det är de dåliga ledarna 
som har lärt honom hur han inte ska göra. De bra ledare han har haft har han sällan reflekterat 
över då det inte har funnits så mycket att klaga på.  

Både Ludvig och Sten-Olof säger sedan att även den svenska kulturen har bidragit till att 
forma dem. Ludvig tror att den svenska kulturen har gett honom ett rättvisepatos. Han säger 
att i Chile existerar ingen form av jämställdhet, vilket har gjort att han har blivit en mer aktiv 
förespråkare för jämställdhet. Sten-Olof säger att han nu i efterhand, när han har något annat 
att jämföra med, kan uppskatta den svenska kulturen mer. Den svenska kulturen bygger 
mycket på att engagera människor och få dem att prestera, anser Sten-Olof. Han jämför det 
med många andra länder som ibland har en förmåga att enbart se människor som arbetskraft. 
Om de inte sköter sitt jobb får de sparken direkt. Han anser att svenskar är bra på att förstå 
människors situation och jobba med dem för att få dem att prestera bättre. Ludvig säger vidare 
att den svenska socialismen har gjort honom mer kapitalistisk som företagare och han känner 
ett driv för att utveckla företag som bidrar med rikedom till både företaget och nationen.  

Eftersom vi som människor ofta är ganska fördomsfulla frågade vi våra respondenter om de 
hade några fördomar mot de länder de har jobbat i innan de kom dit. Sten-Olof beskriver sig 
själv som en öppen och positiv person och anser inte att han har haft några fördomar mot 
några av de andra länderna han har varit verksam i. Han har varit medveten om att det finns 
kulturskillnader, men har inte sett det som något negativt. Det största orosmomentet har 
istället varit sjukvården och hur den skulle skilja sig ifrån Sverige. Det blev dock en positiv 
överraskning för honom. Ludvig erkänner att han visste väldigt lite om Chile i förväg och 
hade därför inga speciella fördomar mot landet i fråga. Han hade läst på om Chiles historia 
och ekonomiska läge till viss del, men han hade inte tillräckligt mycket kött på benen för att 
skapa sig en uppfattning i förhand. Stefan hade däremot många fördomar mot Kina innan han 
kom dit. Han hade blivit förvarnad om att kineserna var snobbiga och väldigt välutbildade. 
När han väl kom till Kina ändrades hans uppfattning då han insåg att de inte alls var på det 
sättet. De var inte heller så effektiva i arbetet som han trodde att de skulle vara. De jobbade 
mycket övertid för att kunna vara lediga en dag i veckan och spela golf, säger han.  

Det är inte bara den svenska kulturen som har format våra respondenter. De nationella 
kulturer som de har varit verksamma i har också påverkat och utvecklat dem som ledare i stor 
utsträckning. Ludvig påpekar att han har lärt sig att stå på sig och driva sin sak framåt, vilket 
han tror beror på den lojhet och konflikträdsla som finns i Chile. Det är därför viktigt att vara 
tydlig och rak, vilket är en egenskap som han har utvecklat ännu mer sedan han kom till 
Chile. Även Stefan framhåller vikten av att våga ta beslut och stå för dem. Sten-Olof säger att 
han har lärt sig att läsa av människor på ett mer ingående sätt. Det är viktigt att ta sig tid att 
läsa av om personen i fråga verkligen har förstått den uppgift som ska utföras, säger han. I 
många länder är människor rädda för att ”tappa ansiktet” och framstå som dumma om de inte 
förstår uppgiften. Kommunikationen är därför av största vikt och det är ingen idé att hetsa upp 
sig över småsaker. I samband med detta säger han att hans tålamod har blivit bättre. Vidare 
säger han att han också har blivit bättre på att ta jobbiga beslut. Han ser det som en stor 
lärdom som har kommit av hans internationella arbete. Som ledare i Sverige är det lätt att bara 
följa strömmen och undvika att ta tag i problem som uppstår. Men att ta tag i problem är 
något han har fått göra i sin internationella ledarposition. Han ger ett exempel från när han 
kom till Korea 1989 och fick i uppgift att skära ner antalet anställda på den tekniska 
avdelningen med 30 procent. I Korea är många ofta anställda på livstid och att avskeda folk 
var väldigt sällsynt på den tiden, berättar han. Trots att det var jobbigt under 
avskedsprocessen säger Sten-Olof att de allra flesta uppskattade nedskärningen i efterhand. 



 

 

De anställda som var kvar fick en bättre arbetssituation och mer att göra, vilket skapade ett 
större engagemang.  

Trots att respondenterna är övervägande positiva till att arbeta med människor ifrån andra 
kulturer har de stött på vissa svårigheter på vägen. Ludvig säger att det som var svårast för 
honom när han kom till Chile var att acceptera att det tar lång tid att få något gjort och att det 
är svårt att göra förändringar inom organisationen. Han tycker att det har varit svårt att 
anpassa sig till just denna aspekt av kulturen. Efterhand har han nu insett att det inte går att 
ändra på kulturen och det gäller att acceptera den. Sten-Olof menar att den största svårigheten 
för honom har varit de oskrivna reglerna som finns i samhället. Det gäller att lära sig dessa i 
praktiken och kunna anpassa sig efter situationen.  

”Saker kan gå snett, men då är det bara att ta nya tag” (Sten-Olof Schöldström, personlig 
kommunikation, 12 mars, 2012). 

Eftersom Sten-Olof har jobbat i team har han ofta frågat sina kollegor om vad som är okej att 
göra enligt kulturen och hur ett visst beteende uppfattas av andra. Det är ett bra sätt för att få 
ett grepp om kulturen, menar han. Han har även försökt umgås med den lokala befolkningen 
även utanför jobbet för att på det sättet komma in i samhället och lära sig kulturen. Han 
beskriver det som mycket berikande. Han har även introducerat vissa svenska traditioner, som 
midsommar, i de grupper som han har umgåtts i. Det har varit mycket uppskattat och setts 
som exotiskt. Ludvig har också stött på problem med oskrivna regler i Chile. I Chile är det 
inte okej att sticka ut med sina åsikter eller kritisera högt uppsatta personer, säger han. Efter 
möten har han varit med om att folk har påpekat att han måste lugna ner sig och inte vara så 
ärlig eftersom det skapar obekväma situationer. Stefan menar att en av de största 
svårigheterna för honom när han kom till Kina var att kineserna var så dåliga på engelska, 
vilket bidrog till bristande kommunikation. Han säger också att det var svårt att vara tvungen 
att anpassa sig efter det tidsschema som kineserna satte upp. De jobbade inte lika effektivt 
som Stefan var van vid ifrån Sverige, vilket ledde till att det var svårt att få ett flyt i arbetet.  

Respondenternas internationella jobb har även gett dem många möjligheter. Sten-Olof tycker 
att han har växt som person genom sitt arbete utomlands. Den största kulturchocken stötte han 
på när han kom hem till Sverige igen 1997 efter att ha varit utomlands i 14 år. Han säger att 
det är enklare att ta beslut utomlands och att ändra om i organisationen. I Sverige begränsas 
många beslut av facket, vilket han menar är både på gott och ont. Ludvig anser att den största 
möjligheten för honom då han kom till Chile var att han kunde få en hög position inom 
företaget eftersom det inte finns så mycket inhemsk konkurrens. 

”De riktigt stora företagen skulle aldrig drömma om att ha en chilenare på en hög position” 
(Ludvig Mörnesten, personlig kommunikation, 26 mars, 2012). 

Ludvig har också dragit många lärdomar av att vara verksam i ett mångkulturellt företag. 
Framför allt har han lärt sig att stå på sig och även att inse att han inte alltid har rätt. Vikten av 
att ha goda kunskaper och vara informerad om det som händer inom företaget är också något 
som han tycker att han har blivit bättre på.  

Vi frågade våra respondenter om hur viktigt det egentligen är att anpassa sin ledarstil till den 
nationella kultur de befinner sig i. Stefan säger att det är nödvändigt att anpassa sig till 
kulturen till viss del, men samtidigt är det viktigt att stå för sitt kunnande och inte vika ner sig. 
Sten-Olof håller med och menar att det är viktigt att vara lyhörd för de värderingar och 
normer som finns. Det du bör tänka på när du kommer utomlands är att vara öppen, menar 
Sten-Olof. Det gäller att i ett tidigt skede anpassa sig och ta in hur det fungerar i landet. 



 

 

Samtidigt säger han, precis som Stefan, att det inte är bra att anpassa sig allt för mycket utan 
att försöka kombinera det bästa från den egna kulturen och den nya. Han menar att du som 
svensk tappar ditt värde om du kommer till exempelvis Kina och anpassar dig fullt ut till den 
kinesiska kulturen. Då hade företaget lika gärna kunnat anställa en kines. Ludvig håller med 
och säger vidare att det är viktigt att ha god självkännedom. Det är viktigt att hålla kvar vid 
sina egna värderingar så att det inte blir en alltför stor anpassning till den nya kulturen. 

”Du får aldrig anpassa din egen personlighet eller din egen inneboende ledare, för då är du 
precis som alla andra” (Ludvig Mörnesten, personlig kommunikation, 26 mars, 2012).  

Att vara tydlig och kommunicera med de anställda på deras eget språk eller den nivån som de 
befinner sig på är också av stor vikt för att undvika missförstånd, menar Ludvig. Samtidigt 
säger han att det finns många kulturella aspekter som du måste ta hänsyn till och anpassa dig 
efter. Att vara lyhörd och försöka förstå den grundinställning som folket i landet har är viktigt 
för att du som ledare ska kunna upptäcka problem i organisationen och kunna lösa dem på 
bästa sätt, säger han.  

4.5 Hofstedes IBM-undersökning 
När det kommer till frågan om jämställdhet mellan de anställda och ledaren säger Sten-Olof 
att i Sverige finns det en väldigt liten maktdistans. Svenska organisationer är ofta mycket 
jämställda. Utomlands är organisationerna generellt mycket mer hierarkiska och det är ett 
stort avstånd mellan ledaren och de anställda, menar han. Ludvig bekräftar att det är på det 
sättet även i Chile. Där finns det en stor hierarki och det är stort avstånd mellan ledaren och 
de anställda. Det är ledaren som tar alla beslut och att ifrågasätta dessa eller kritisera ledaren 
är helt uteslutet. I Kina fungerar det på samma sätt, säger Stefan. Det är ledarens ord som 
väger tyngst. Trots att många länder är mer hierarkiska än Sverige tycker Sten-Olof att de 
flesta nationer är bra på att acceptera de skillnader som finns mellan olika kulturer. De har 
ofta förståelse för att svenskar föredrar organisationer som är mer jämställda.  

Respondenterna fick sedan svara på var deras fokus i företaget låg. Sten-Olof menar att inom 
Tetra Pak skapas effektivitet framför allt genom att fokusera på de långsiktiga målen. 
Eftersom företaget inte är börsnoterat har de inte den kortsiktiga pressen på sig som de flesta 
noterade företag har. Stefan som är verksam inom en annan del av koncernen anser att i hans 
arbete ligger främst fokus på de kortsiktiga målen och att hålla sig inom tidsramarna. 
Resultaten och produktiviteten är den centrala biten i arbetet, menar han. Ludvig berättar att 
VSPT Wine Groups syfte är mycket oklart, vilket är ett stort problem. Det finns en treårsplan 
och en ettårsbudget, men ingen av dessa är speciellt tydliga. Att företaget jobbar med 
kortsiktiga mål är därför en självklarhet och de lägger stort fokus på resultat. De kortsiktiga 
målen ligger oftast inom en tidsrymd på tre månader. Han tycker själv att upplägget är ganska 
värdelöst, men menar att han trots allt är tvungen att anpassa sig till det då han är anställd för 
att jobba mot de mål som styrelsen har satt upp.   

Vi bad våra respondenter fundera på vilka ledaregenskaper som värderas högt i det land som 
de är verksamma i. Sten-Olof säger att de ledaregenskaper som värderas högt i Sverige är 
förmågan att kunna se helheten och ha en vision för företaget. Som ledare ska du kunna 
motivera dina medarbetare och vara drivande, menar han. Vidare är det självklart en stor 
fördel att ha kunskap om den marknad som företaget är verksam på. Ludvig säger att i Chile 
är bakgrunden och utbildningen viktig. 

”Att din pappa är rik och har bra kontakter är absolut högst värderat” (Ludvig Mörnesten, 
personlig kommunikation, 26 mars, 2012). 



 

 

Han nämner också att en egenskap som många i Chile verkar värdera högt är förmågan att 
kunna hålla sig undan konflikter. Stefan säger att egenskaper som är högt värderade i Kina är 
att ledaren kan ta beslut och stå för dem. Om någonting går snett är det ledaren som tar ansvar 
och ser till att det löser sig på bästa sätt.  

Respondenterna fick slutligen berätta om nationernas förhållande till risker. Sten-Olof menar 
att i många av de länder som han har varit verksam i uppfattas risker som något bra som leder 
till utveckling. Stefan håller med om att det är viktigt att ta risker för att företaget ska 
utvecklas och växa. Ludvig berättar däremot att i Chile vill de undvika risker i största möjliga 
mån. Det finns en stor osäkerhet vid större investeringar eller nya projekt. Det leder i många 
fall till att de missar bra chanser på grund av det tar för lång tid att komma fram till ett beslut, 
menar han.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Analys 
                                                                                                                                                                                                                                        
I följande kapitel presenterar vi vår analys. Utifrån vårt empiriska material och vår teoretiska 
referensram kommer vi analysera de svar vi fått av våra respondenter under våra intervjuer. 
Analysen är uppdelad i våra tre huvudområden som är Ledarskap, Kultur samt Hofstedes 
IBM-undersökning. 
                                                                                                                                                                                                                                         

 

5.1 Ledarskap 
Våra respondenter är överens om att det är svårt att beskriva en bra ledare. Vilken ledarstil 
som passar bäst beror mycket på i vilket sammanhang ledaren befinner sig i. Den ledarstil 
som har störst fokus på att anpassa sig efter situationen kallar Toft Madsen (2001) för 
situationsapprochen. Att vara en situationsanpassad ledare bygger på att försöka utveckla det 
beteende, de förmågor och de egenskaper som lämpar sig bäst för den rådande situationen. 
Pfeffer och Salancik (1978) menar vidare att en ledare måste vara medveten om de externa 
faktorer som kan påverka ledarskapet och därmed påverka effektiviteten. I våra respondenters 
fall anser vi att den nationella kulturen är en bidragande extern effekt för deras situation som 
ledare.  

Sten-Olof och Ludvig tar även upp delegering och kommunikation som två viktiga delar i ett 
bra ledarskap. Dessa båda egenskaper kan kopplas till Higgs (2002) som menar att de mer 
moderna ledarstilarna som kommit fram under senare tid lägger stor vikt vid de mjuka delarna 
av ledarskapet, så som deltagande och värdeskapande. Sten-Olof säger att hans syfte med 
delegering är att ge de anställda ansvar och på så sätt få dem att känna sig delaktiga i arbetet. 
Kommunikation är viktigt för att skapa en tydlighet i organisationen, menar Ludvig. På det 
sättet skapas ett värde i företaget när det som ska utföras faktiskt blir utfört på rätt sätt. Freud 
(1927) diskuterar även kring ledarens vikt för att ge individer en identitet och en känsla av 
mening med arbetet. Det här kan vi koppla till Ludvigs kommentar om att det är viktigt att 
förmedla verksamhetens syfte till de anställda för att de ska förstå varför just deras insats är 
viktig. Ledaren kan bidra till att ge de anställda en mening med att gå till jobbet dag efter dag. 
Ludvig nämner även att en bra ledare genomsyrar hela organisationen och håller ihop 
gruppen. Det kan vidare liknas med den definition av ledarskap som Drath och Palus (1994) 
tar upp. De anser att ledarskap är den process som skapar förståelse för en uppgift och på det 
sättet även skapar engagemang i en grupp. Stefan menar att en bra ledare måste vara 
välorganiserad och sätta upp tydliga mål för organisationen. Vi kan koppla detta till det 
Mintzberg (1973) säger om traditionella ledarskapsstilar där effektivitet skapas genom 
planering och administration. 

Toft Madsen (2001) tar upp många olika ledarstilar och för att kunna få en bra bild av våra 
respondenter bad vi dem beskriva den stil som de själva använder sig av. Sten-Olof beskriver 
sin ledarstil som engagerad och operationell. Han är en stark förespråkare av delegering och 
att skapa ett deltagande bland de anställda. Denna ledarstil liknar vi vid den beteendeapproach 
som Toft Madsen (2001) tar upp och som har delegering och deltagande som nyckelord. 
Ludvig tillämpar istället en ledarstil som är mycket rak och tydlig. På grund av sin 
maktställning kan han ställa krav på sina anställda och förvänta sig att de uppfyller dessa. En 
ledare som använder sin makt på det här sättet för att uppnå de mål som finns i organisationen 
anser vi kan kopplas till Toft Madsens (2001) maktapproach. Den typ av makt som Ludvig 
utövar är en legitim makt som han har fått på grund av sin formella position som ledare.  



 

 

Stefans ledarstil symboliseras av att vara förberedd och påläst för att kunna eliminera 
tidsfördröjningar i arbetet. Vi kan här se vissa likheter med Toft Madsens (2001) 
situationsapproach. Genom att som ledare vara förberedd och påläst på hur arbetet ska gå till 
tror vi att det är enklare att anpassa sig till oförutsedda situationer som kan uppstå.  

Vidare fick våra respondenter diskutera kring hur svenskar uppfattas som ledare. Att svenska 
ledare anser att jämställdhet på arbetsplatsen är viktigt var både Sten-Olof och Ludvig 
överens om. Ordet jämlik använder sig även Phillips-Martinsson (1992) av när hon tar upp de 
nationaldrag som anses vara typiska för svenskar i affärsvärlden. Både Ludvig och Sten-Olof 
har utifrån sina erfarenheter noterat att svenska organisationer ofta är mer jämställda än 
utländska. Phillips-Martinsson (1992) bekräftar detta då hon menar att det som utmärker den 
svenska ledarstilen är just att den är mindre hierarkisk i jämförelse med exempelvis Chile och 
Kina. Även Hofstede (1984) menar att den skandinaviska ledarstilen symboliseras av 
jämlikhet och decentralisering. Stefan påpekar också att den här egenskapen är utmärkande 
för svenska ledare och beskriver dem som demokratiska. Sten-Olof tycker vidare att svenska 
ledare lägger ett stort värde vid koncensus då beslut ska fattas. Alla i organisationen ska få en 
möjlighet att kunna påverka de beslut som tas, menar han. Vi kan koppla det här till Grenness 
(2003) som menar att skandinaver föredrar att beslut fattas på demokratiskt vis, där både 
ledaren och de anställda får göra sin röst hörd. Vi kan även se en likhet med Phillips-
Martinsson (1992) som menar att svenskar är mycket diplomatiska.  

Ludvig tycker att egenskaper som organiserad och kunnig utmärker svenska ledare. Dessa två 
egenskaper liknar vi vid att svenskar uppfattas som seriösa och punktliga, vilket är ytterligare 
två av de egenskaper som Phillips-Martinsson (1992) nämner. Ludvig tar även upp 
konflikträdsla som en negativ egenskap som många svenska ledare har. Phillips-Martinsson 
(1992) säger att svenskar uppfattas som diplomatiska och lojala. Att vilja vara alla till lags 
och inte komma på kant med någon kan vara en bidragande orsak till att svenskar ofta är 
konflikträdda. Ludvig tycker också att svenskar i många fall sätter individens bästa framför 
företagets. Vi kan koppla det till Grenness (2003) som menar att skandinaver förespråkar 
långsiktiga förhållanden mellan ledaren och de anställda.  

Att skapa effektivitet är en stor del av arbetet som ledare, säger Mackenzie och Barnes 
(2007), och vi förde in diskussion på effektivitet. Sten-Olof anser att en ledare uppnår 
effektivitet genom att fatta gemensamma beslut i organisationen. Om alla får vara med och 
framföra sin åsikt i en fråga kommer det troligtvis inte uppstå lika mycket missnöje inom 
gruppen. Ledaren kan istället fokusera på det som är viktigt och på så vis uppnå mer 
effektivitet i arbetet. Genom att de anställda känner att de är delaktiga i företaget skapas ett 
förtroende för ledaren. Vi kan koppla det som Sten-Olof säger till det transformella 
ledarskapet. Yukl (2010) menar att det transformella ledarskapet bygger på en tillit och 
ömsesidig respekt mellan ledaren och de anställda, vilket vi tror skapas när de anställda 
känner sig sedda. Sten-Olof anser också att det är viktigt att de anställda får komma med 
synpunkter som rör deras arbetssituation. Det här kan liknas vid intellektuell stimulans som är 
en egenskap som utmärker det transformella ledarskapet. Sarros och Santora (2001) menar att 
ledaren skapar intellektuell stimulans hos sina anställda genom att låta dem delta och komma 
med egna förslag om sin arbetssituation. På det viset kan ett nytänkande inom företaget 
skapas. För Stefan skapas effektivitet genom att ta hänsyn till varje individ och bygga upp 
team med personer som arbetar bra tillsammans. Detta kan vi härröra till Sarros och Santora 
(2001) som menar att en transformell ledare bör se till varje individs unika egenskaper. 
Genom att placera varje person på rätt plats kommer de bli motiverade och prestera sitt 
yttersta.  



 

 

Våra tre respondenter diskuterade vidare om hur relationen mellan ledaren och de anställda 
ska se ut. Ludvig förespråkar en formell relation där ledaren kan föra en rak och tydlig dialog 
med sina anställda. Yukl (2010) menar att transaktionsledarskapet grundar sig på det utbyte 
som sker mellan ledaren och de anställda. Ledaren kommunicerar till sina anställda vad som 
förväntas av dem och i utbyte får de lön. Yukl (2010) kallar det här för betingad belöning och 
det är något vi kan urskilja i Ludvigs ledarskap. Han säger vidare att i Chile är människorna 
rädda för att kritisera ledaren och han får sällan feedback på sitt jobb. Vi tror att 
transaktionsledarskap är fördelaktigt i länder med den här typen av kultur. De anställda 
behöver en drivande kraft som ger tydliga instruktioner om vad som ska göras. Ett 
transformellt ledarskap hade förmodligen inte gett samma effektivitet i organisationen. Sten-
Olof och Stefan förespråkar istället en mer avslappnad relation till de anställda. Vi tror att 
relationen blir mer informell då de anställda känner en samhörighet med ledaren. Även 
Kelloway, Barling, Kelley, Comtois och Gatien (2002) säger att det transformella ledarskapet 
bygger på att de anställda kan identifiera sig med ledaren. Stefan säger vidare att det 
viktigaste är att relationen består av tillit och respekt. Vi kan se en likhet med det som Yukl 
(2010) säger om idealiserat inflytande, som är en del av det transformella ledarskapet. 
Ledaren ska vara en förebild och skapa ett förtroende hos de anställda. Stefan tror att du som 
ledare blir en bra förebild genom att vara kunnig inom ditt område. För att skapa en bra och 
fungerande relation krävs det även att de anställda får eget ansvar, säger Stefan. Här kan vi se 
kopplingar till Sarros och Santoras (2001) teori om att det är viktigt att ledaren inspirerar sina 
anställda och ge dem ett syfte med sina arbetsuppgifter.  

Vidare gick vi in på hur ledare kan använda sig av motivation och belöningar för att få sina 
anställda att prestera sitt yttersta. Stefan nämner även här att de anställda behöver få en viss 
frihet och eget ansvar för att bli motiverade. Det stämmer väl överens med Sarros och 
Santoras (2001) teori om att ledaren ska uppmuntra sina anställda till att utvecklas och att 
finna sin egen roll i organisationen. Genom att ge dem frihet kommer de få hitta egna 
lösningar på problem och liknande, vilket leder till personlig insikt och utveckling. Ludvig 
och Sten-Olof är starka förespråkare av att motivation uppstår då de anställda känner en 
stolthet för sitt yrke. För att känna en yrkesstolthet måste de bli medvetna om sitt eget värde i 
företaget. Ludvig och Sten-Olof menar därför att det är viktigt att ledaren hela tiden 
kommunicerar företagets vision till de anställda. Det är först då som de kan se helheten i det 
arbete som de utför. Både Bass (1985) och Sarros och Santora (2001) nämner vikten av att 
göra de anställda medvetna om att arbetet utförs på rätt sätt. Först då kan de förstå att deras 
insats spelar roll för företaget, vilket leder till att de blir motiverade. Sten-Olof tror att alla 
människor har en vilja att utföra ett bra arbete, men det krävs att ledaren ger dem rätt 
förutsättningar. Som ledare är det även viktigt att vara lyhörd, menar Ludvig. Alla motiveras 
inte av samma sak och det gäller att ledaren kan anpassa sitt sätt att arbeta med motivation till 
rådande situation och även till olika personer. Sarros och Santora (2001) säger att ledaren 
måste ha förmågan att se varje anställd som en egen individ och anpassa sig till deras behov. 

När det kommer till belöningar anser alla tre att det är viktigt att de som utför ett bra arbete 
ska belönas. Belöning i form av pengar liknas vid den betingade belöning som Yukl (2010) 
tar upp i samband med transaktionsledarskap. Belöningarna syftar till att uppfylla de 
anställdas behov och är även ett sätt för ledaren att få med sig de anställda och visa dem 
uppskattning. Belöningar kan därför vara ett bra sätt för ledaren att skapa motivation, vilket 
alla våra tre respondenter var överens om.  

 
 



 

 

5.2 Kultur 
Vi gick därefter in på vårt andra huvudområde som är kultur. Enligt Groeschl och Doherty 
(2000) ligger kulturen till grund för vårt beteende och våra värderingar. Vi bad därför våra 
respondenter fundera på hur den svenska kulturen har format dem som ledare. Alla tre är 
överens om att de redan från uppväxten har blivit påverkade av sin omgivning och framför 
allt av familjen. Hofstede (2010) förklarar detta med att vi under den tidiga uppväxten är som 
mest mottagliga för inlärning. Sten-Olof menar att han har påverkats mycket av sina föräldrar 
och utifrån dem byggt upp ett intresse för att bli internationell ledare. Vi kan utifrån Hofstedes 
(2010) teori om mental programmering se att Sten-Olof i stor utsträckning har påverkats av 
den sociala miljö han har växt upp i. Hofstede (2010) menar att den sociala miljön är det som 
utformar kulturen. Den svenska kulturen har därför påverkat Sten-Olof till viss del när han 
bestämde sig för att bli ledare.  

Ludvig säger också att det som främst har påverkat och format honom till att bli ledare är 
hans familj. Vi kan även här, med stöd från Hofstedes (2010) teori om mental 
programmering, konstatera att den svenska kulturen har påverkat honom eftersom familjen 
utgör den sociala miljö som han har vuxit upp i. Ludvig menar att han har blivit påverkad av 
sina föräldrars värderingar. Hofstedes (2010) lökmodell visar att värderingar utgör kärnan i 
varje kultur. Ludvigs föräldrar är båda aktiva som ledare och att han själv har valt att gå 
samma väg kan vi förklara med att han har blivit påverkad av deras val. I det här fallet har 
kulturen blivit förmedlad till Ludvig genom hans föräldrars värderingar. Ludvig säger även att 
hans arbetslivserfarenheter har bidragit till att påverka honom som ledare. Han har jobbat 
under personer som han tycker är dåliga ledare och utifrån det lärt sig hur han själv inte ska 
göra. Hofstede (2010) tar i sin lökmodell upp att det är våra värderingar som ligger till grund 
för vårt beteende. Att Ludvig har haft ledare som han värderar som dåliga beror på den 
sociala miljö han är uppvuxen i och som har utformat olika värderingar. Om han hade varit 
uppvuxen i en annan social miljö och formats av andra värderingar hade han istället kunnat 
värdera dessa personer som bra ledare.  

Även om familjen är det som våra respondenter anser har påverkat dem mest finns det även 
vissa andra aspekter av kulturen som har format dem. Stefan menar att den svenska kulturen 
har gjort honom självsäker i sin roll som ledare. Han säger att i många andra kulturer anses 
det som ett misslyckande att göra fel. Den svenska kulturen är däremot inte lika hård. 
Kulturella skillnader som finns mellan olika nationer, anser Hofstede (2010) till stor del beror 
på de tankar som bygger upp kulturen. Ludvig menar att den svenska kulturen har gett honom 
ett rättvisepatos. Vi kan göra en koppling till Hofstedes (2010) lökmodell och de värderingar 
som utgör kulturen. Rättvisa är en värdering som ligger till grund för den svenska kulturen, 
enligt Ludvig. Sten-Olof anser att den svenska kulturen har gett honom förmågan att se varje 
person som en individ. Han anser även att den svenska kulturen har gjort honom duktig på att 
engagera människor och få dem att prestera bättre i sitt arbete. Dessa förmågor kan ses som 
en blandning av kultur och personlighet. Hofstedes (2010) teori om mental programmering 
skiljer nämligen på kultur och personlighet. Kulturen skapas i den sociala miljön som vi vistas 
i, medan personligheten främst består av arv och inlärda egenskaper. Att Sten-Olof är duktig 
på att engagera människor kan till viss del grunda sig i hans personlighet. Att han har blivit 
ledare behöver därför inte enbart bero på den kultur som han är uppväxt i, utan även på de 
gener som han bär med sig.  

Att ha fördomar om ett annat land är inget ovanligt och är något som Deresky (2008) kallar 
för etnocentrism. Sten-Olof och Ludvig sa direkt att de inte hade haft några fördomar mot de 
länder som de har varit verksamma i innan de kom dit. I Sten-Olofs fall berodde det på att han 
som person är öppen och positiv inför nya situationer.  



 

 

Att Ludvig inte hade några fördomar om Chile berodde till störst del på att han hade lite 
förkunskap om landet. Han visste inte riktigt vad han skulle vänta sig när han kom dit. Att 
båda har lyckats bra som ledare utomlands kan förklaras med att de inte är etnocentriska, 
vilket Deresky (2008) anser är nyckeln till ett framgångsrikt internationellt ledarskap. Stefan 
säger däremot att han hade många fördomar mot Kina. När han kom till Kina blev han 
medveten om att hans fördomar inte helt stämde och han lärde sig att acceptera de skillnader 
som fanns. Att acceptera olikheter mellan kulturer tar även Deresky (2008) upp som en viktig 
förmåga för att inte bli etnocentrisk. Om Stefan hade hållit kvar vid sina fördomar om Kina 
hade han varit etnocentrisk. Men nu undgick han detta genom att istället ändra uppfattning 
och ta till sig den kinesiska kulturen.  

Vidare förde vi in diskussion på hur den nationella kulturen i de länder som de har varit 
verksamma i har påverkat dem. Våra respondenter är överens om att de har utvecklats som 
ledare genom att vara verksamma internationellt. Phillips-Martinsson (1992) menar att det 
gäller att vara medveten om de kulturella skillnader som finns för att kunna bygga upp en bra 
affärsrelation. Ludvig nämner att i Chile präglas kulturen av en lojhet som bidrar till att 
människor blir väldigt lata. Han säger att han därför har varit tvungen att bli ännu bättre på att 
stå på sig och driva sin sak framåt. Stefan säger också att han har varit tvungen att bli bättre 
på att ta beslut och stå för dem. Både Ludvig och Stefan har varit tvungna att anpassa sin 
ledarstil efter den rådande kulturen, vilket Earley och Ang (2003) benämner som kulturell 
intelligens eller CQ.  

Sten-Olof tycker att han har blivit bättre på att avläsa människor genom sitt internationella 
jobb. Att vara verksam i ett företag där de anställda inte har samma modersmål gör att 
kommunikationen blir ännu viktigare, menar han. Genom att kunna läsa av människor har 
Sten-Olof märkt om de anställda har förstått den uppgift de har blivit tilldelade eller inte. Vi 
kan se en koppling till det som Phillips-Martinsson (1992) säger om de många missförstånd 
som kan uppstå mellan människor ifrån olika kulturer. Missförstånd uppstår ofta när vi tolkar 
uttryck utifrån vår egen kultur. I många länder är människor rädda för att ”tappa ansiktet” och 
säger hellre att de har förstått en uppgift än att framstå som dumma. Om du som internationell 
ledare inte är medveten om den här delen av kulturen utgår du ifrån att personen har förstått 
uppgiften, vilket inte alltid stämmer. Även här kan vi se likheter med CQ, som Earley och 
Ang (2003) tar upp. De förklarar CQ som förmågan att kunna kommunicera med människor 
ifrån andra kulturer på ett effektivt och smidigt sätt. Sten-Olof säger också att han har blivit 
bättre på att ta jobbiga beslut. Han tror att svenska ledare inte ställs inför jobbiga beslut lika 
ofta som en internationell ledare gör. Som vi nämnde tidigare är Sverige ett land som 
förespråkar jämställdhet. Den stora maktdistans som ofta finns utomlands kan vara en 
bidragande orsak till att internationella ledare i större utsträckning ställs inför tuffa beslut. 
Ledaren har det högsta ansvaret.   

Att våra respondenter är öppna och positiva inför nya kulturer innebär inte att de inte har stött 
på svårigheter utomlands. Vi bad dem redogöra för vad de tycker har varit jobbigast i sitt 
internationella arbete. Ludvig tycker att det har varit svårt att acceptera den kultur som finns i 
Chile. Han säger att det tar lång tid att få igenom förändringar och beslut. Vi kan koppla det 
här till den kognitiva komponenten av CQ som Earley och Ang (2003) tar upp. Den kognitiva 
komponenten är det första steget mot att nå CQ och innefattar att personen har en förmåga att 
förstå en ny kultur. Ludvig är väl medveten om de skillnader som finns i kulturen mellan 
Chile och Sverige, vilket gör att han uppfyller den kognitiva komponenten. Däremot har det 
varit svårt för honom att nå den andra komponenten, som är motivation att förstå och anpassa 
sig till den nya kulturen. Han säger att det till en början var svårt att acceptera den 
oproduktivitet som finns i Chile.  



 

 

Efterhand har han dock insett att det gäller att acceptera kulturen och anpassa sig efter den 
eftersom den inte går att ändra på. Han har däremot inte gått så långt att han har anpassat sitt 
eget beteende efter kulturen. Han väljer istället att vara den drivande kraften som ser till att 
saker blir gjorda.  

Sten-Olof säger att för honom har de oskrivna reglerna i den nya kulturen varit det svåraste. 
Även Stefan och Ludvig nämner att de oskrivna reglerna är en svårighet. För att ta till sig och 
lära sig de oskrivna regler som finns, anser Sten-Olof att det är en bra idé att fråga kollegor 
vad som är okej att göra enligt kulturen. Att umgås med den inhemska befolkningen är också 
något han rekommenderar. På det sättet får du en förståelse för kulturen i praktiken, menar 
han. Sten-Olofs beteende stämmer väl överens med hur Earley och Ang (2003) anser att en 
person skaffar sig ett högt CQ. Det krävs att personen har förmågan att förstå, vilja lära sig 
och anpassa sitt beteende till den nya kulturen, vilket Sten-Olof är mån om att göra. I Chile 
finns en oskriven regel om att inte sticka ut med sina åsikter, menar Ludvig. Han säger att han 
i många fall själv gör detta och har då blivit ombedd att lugna ner sig och inte vara så ärlig. 
Även om Ludvig accepterar den chilenska kulturen, säger han att han tycker den oskrivna 
regeln om att inte stå för sina åsikter är värdelös. Han är inte lika villig att anpassa sig till de 
oskrivna reglerna i lika stor utsträckning som Sten-Olof, vilket indikerar på ett lägre CQ 
enligt Earley och Ang (2003).  

Stefan menar att kommunikationen har varit det största problemet för hans del. Att 
kommunikationen blir dålig behöver inte endast bero på språket. Phillips-Martinsson (1992) 
nämner att människor använder alla fem sinnen för kommunicera. Att det uppstår 
missförstånd på grund av den bristande kommunikationen mellan människor ifrån olika 
kulturer är därför inget konstigt. Stefan säger vidare att det har varit svårt att anpassa sig till 
det upplägg som kineserna har i sitt arbete. De är inte lika effektiva som svenskar, menar han. 
Men trots att han föredrar det svenska arbetssättet har Stefan insett att han har varit tvungen 
att anpassa sig till den kinesiska kulturen. Även här kan vi se likheter med det som krävs för 
att få ett högt CQ enligt Earley och Ang (2003). Stefan är villig att ta till sig kulturen och göra 
det bästa av situationen.  

Vidare frågade vi respondenterna vilka möjligheter deras internationella jobb har gett dem. 
Sten-Olof anser att han har växt som person genom att jobba internationellt. Ett internationellt 
arbete bidrar i många fall till att höja en persons CQ. Fisher och Reason (1988) menar att den 
ökade globaliseringen i dagens samhälle ställer större krav på ett högt CQ. Sten-Olof nämnde 
tidigare att han som person är öppen inför nya kulturer och inte speciellt fördomsfull. Earley 
och Ang (2003) ser dessa två som bra egenskapar för att få ett högt CQ. Att vara öppen och 
intresserad av nya kulturer genererar mycket ny kunskap som i sin tur leder till en personlig 
utveckling. 

Ludvig anser också att han har haft möjlighet att utveckla sina personliga egenskaper. Han har 
lärt sig att det är viktigt att stå för sin åsikt, men samtidigt har han lärt sig att han inte alltid 
har rätt. Förmågan att förstå att den egna åsikten inte alltid behöver vara den bästa kan vi 
också likna vid Earley och Angs (2003) teorier om CQ. Ludvig har lärt sig att vara öppen och 
ta till sig andras tankar. Vi ser det som att han anpassar sitt beteende efter situationen och är 
villig att acceptera att andra människor kan ha en annan åsikt. 

Vi gick sedan vidare med att fråga våra respondenter hur viktigt det egentligen är att anpassa 
sin ledarstil till den rådande nationella kulturen. Alla respondenter var överens om att det är 
av största vikt att kunna anpassa sin ledarstil till kulturen. Men de var samtidigt noga med att 
påpeka att det är viktigt att hålla kvar vid sin egen personlighet och sina egna värderingar.  



 

 

Sten-Olof anser att det är viktigt att vara öppen och lyhörd för den nya kulturen, vilket leder 
till ett högt CQ enligt Earley och Ang (2003). Vidare säger Sten-Olof att det mest fördelaktiga 
är att kombinera det bästa av den egna kulturen och det bästa av den nya. Även Stefan och 
Ludvig håller med om detta. Stefan menar att det är viktigt att anpassa sig samtidigt som du 
måste kunna stå för den kunskap du besitter och inte vika ner dig på den punkten. Ludvig 
nämner också att det inte är bra att anpassa sig allt för mycket. Han påpekar att det är viktigt 
att känna sig själv väl och hålla kvar vid sina egna värderingar trots att de inte stämmer 
överens med den nya kulturen. Alla tre är överens om att du som svensk tappar ditt värde om 
du anpassar dig för mycket till den nationella kulturen eftersom du då blir precis som alla 
andra. Earley och Ang (2003) menar att det är av största vikt att anpassa sig så mycket som 
möjligt till den nya kulturen för att få ett högt CQ. Våra respondenters svar stöder däremot 
inte detta då de anser att det gäller att inte anpassa sin ledarstil för mycket. Istället tycker de 
att det är bättre att försöka hitta en balans mellan den egna kulturen och den nya.  

5.3 Hofstedes IBM-undersökning 
Slutligen gick vi in på de fyra dimensioner av kultur som Hofstede (2010) använder sig av för 
att jämföra likheter och skillnader mellan länder. Den första av dessa dimensioner är 
maktdistans och respondenterna fick reflektera över hur maktfördelningen ser ut i olika 
länder. Sten-Olof börjar med att påpeka att svenska organisationer i de flesta fall är mycket 
jämställda. I ett decentraliserat land som Sverige är det inte så stort avstånd mellan ledaren 
och de anställda, menar Hofstede (1984). Ludvig säger att i Chile är maktdistansen hög. Det 
är ledaren som tar alla beslut, vilket indikerar på ett centralt styre enligt Yukl (2010). I Chile 
är det tabu att ifrågasätta eller kritisera ledarens beslut, berättar Ludvig. Vi kan likna det här 
vid Yukl (2010) som menar att i länder med hög maktdistans följer de anställda ledarens 
direktiv utan att klaga. Stefan säger att det är på det här sättet även i Kina, vilket visar att det 
finns en hög maktdistans även där.  

När det kommer till kulturdimensionen individualism fick respondenterna berätta hur 
effektivitet skapas. Ludvig säger att i VSPT Wine Group ligger fokus på kortsiktiga mål och 
resultatet är en viktig del av arbetet. Det här visar på en individualistisk kultur enligt Jogulu 
(2009) som menar att effektivitet i individualistiska länder uppnås genom finansiella resultat. 
Hofstedes (2010) undersökning visar däremot att Chile är en mer kollektiv nation, vilket även 
Yukl (2010) nämner.  

Sten-Olof menar att i hans arbete inom Tetra Pak är det de långsiktiga målen som är den 
centrala biten för att nå effektivitet. Jogulu (2009) menar att i länder som är mer 
kollektivistiska uppnås effektivitet genom långsiktiga mål. Stefan, som också är verksam 
inom Tetra Pak, säger däremot att han uppnår effektivitet genom att främst fokusera på de 
kortsiktiga målen. Han påpekar att produktivitet och resultat är det viktigaste, vilket vi kan 
koppla till det Jogulu (2009) säger om individualistiska nationer där effektivitet uppnås 
genom produktivitet. Sverige är enligt Hofstedes (2010) undersökning ett land med hög 
individualism. Sten-Olofs svar visar däremot det motsatta. Även i Stefans fall stämmer inte 
svaret överens med Hofstedes (2010) undersökning. Kina är ett land som präglas av hög 
kollektivism där långsiktiga mål är det mest centrala. I Sten-Olofs och Stefans fall tror vi 
sättet att arbeta med effektivitet beror mer på företagets kultur och deras position i företaget 
än på den nationella kulturen.  

Vidare bad vi respondenterna berätta vilka ledaregenskaper som värderas högt i det land som 
de är verksamma i, för att ta reda på om nationerna är maskulina eller feminina. Egenskaper 
som värderas högt i Sverige är förmågan att motivera de anställda och kunna se helheten i 
organisationen, säger Sten-Olof.  



 

 

Dessa egenskaper kan liknas vid de som utmärker en ledare i feminina länder, enligt Yukl 
(2010). Ledare i feminina länder värderar deltagande och stöttande ledarskap högt. Att 
Sverige är en starkt feminin nation bekräftas av Hofstedes (2010) undersökning. 

I Chile är en högt värderad egenskap att kunna hålla sig undan konflikter, menar Ludvig. Vi 
kan koppla det här till det Hofstede (1991) säger om konflikthantering. I feminina länder löser 
ledaren konflikter genom att förhandla sig fram till en lösning, medan de i maskulina länder 
löser konflikter genom strid. Att undvika konflikter faller inte in under någon av dessa två 
typer. Vi anser dock att Chile bör betraktas som en mer feminin nation eftersom de i största 
möjliga mån vill undvika konflikter. Vi kan likna detta vid feminina nationer där ledaren vill 
komma fram till en lösning utan strid. Vi kan stärka vårt argument med Hofstedes (2010) 
undersökning som visar att Chile klassas som en mer feminin nation. Kina anses istället vara 
en maskulin nation, enligt Yukl (2010). Stefan bekräftar det när han säger att ledare i Kina ska 
kunna ta beslut och stå för dem. Det krävs att ledaren har pondus. Att som ledare vara tuff är 
en egenskap som värderas högt i maskulina nationer, menar Fernandez et al (1997).  

Den sista av Hofstedes (2010) kulturdimensioner är osäkerhetsundvikande. Sten-Olof säger 
att i de flesta länder som han har erfarenhet av anses risker vara något bra. Stefan håller med 
om detta och säger att risker är något som leder till utveckling. Vi kan även här ana att deras 
svar påverkas av vilket företag de jobbar i. Tetra Pak är ett företag som redan från början har 
varit väldigt innovativt och utan att ta risker hade de inte kunnat vara där de är idag. Yukl 
(2010) säger att kulturen ligger till grund för hur osäkerhetsundvikande en nation är. I det här 
fallet anser vi dock att det är företaget som ligger till grund för den inställning som finns till 
risker. I Ludvigs fall kan vi däremot se en stark koppling till Hofstedes (2010) undersökning 
som visar att Chile är mycket osäkerhetsundvikande. Ludvig säger att de försöker undvika 
risker, vilket enligt Yukl (2010) betyder att nationen har en hög grad av 
osäkerhetsundvikande. Ludvig berättar att det tar lång tid att komma fram till ett beslut och att 
de därför missar många bra chanser. I det här fallet är det viktigt att ledaren kan skapa en 
trygghet i organisationen, menar Yukl (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Slutsats 
                                                                                                                                                                                                                                        
I den avslutande delen av vår uppsats presenterar vi vår slutsats av studien. Vi sammanfattar 
våra egna slutsatser och tolkningar som bygger på de kunskaper vi har fått under arbetets 
gång. Syftet är att kunna ge läsaren ett svar på vår problemformulering. Vi vill även visa 
praktiskt samt teoretiskt bidrag med studien. Avslutande vill vi ge förslag på vidare forskning 
inom ämnet. 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Syftet med vår studie är att besvara vår frågeställning som lyder;  

”Hur kan svenska ledare i multinationella företag anpassa sin ledarstil till nationell kultur? 

Vi anser att det som ledare är av största vikt att vara öppen och acceptera de värderingar och 
normer som finns i andra länder. Att vara positiv och nyfiken inför nya kulturer kommer i de 
flesta fall underlätta för ledarskapet och resultera i ett effektivare arbetssätt. Etnocentriska 
personer stöter ofta på problem då de kommer till ett nytt land eftersom de är fastlåsta i den 
egna kulturen. Det är vanligt att etnocentriska personer har fördomar om andra kulturer och 
det kan ta lång tid att ändra på dessa åsikter. Vi anser därför att det är viktigt för en 
internationell ledare att vara påläst om den kultur som råder i landet och inte vara för snabb 
att döma ut den. Om du som person är medveten om de skillnader och likheter som finns 
mellan nationerna kommer det att gå fortare att komma in i kulturen och bli accepterad som 
ledare. Även om det är möjligt att inhämta viss kunskap och förståelse om kulturen i förväg är 
det viktigt att ta till sig kulturen även i praktiken. Genom att lyssna och vara uppmärksam på 
de anställdas tankar och beteenden kan du lära dig att förstå de normer som finns i samhället. 
Vi anser att de oskrivna reglerna är en viktig del av kulturen och är något som du lär dig 
genom att vistas i sociala grupper som tillämpar den rådande kulturen. Våra respondenter 
förespråkar att umgås med den inhemska befolkningen för att förstå kulturen på riktigt. Att 
förstå kulturen tror vi också är nyckeln till att kunna anpassa sitt ledarskap på ett bra sätt.  

Våra respondenter är överens om att det är nödvändigt att i viss mån anpassa sig till den 
nationella kultur som råder i det land som du är verksam i. De är dock noga med att påpeka att 
det inte är bra att anpassa sig för mycket till den nya kulturen. Detta talar emot de teorier som 
vi har tagit fram kring interkulturell intelligens som menar att du till största möjliga mån bör 
anpassa dig till den kultur som råder. I dagens samhälle har många regelbunden kontakt med 
människor ifrån andra länder och för att kunna förstå andra kulturer och utveckla goda 
affärsrelationer krävs det en viss interkulturell intelligens. Men genom att anpassa sig fullt ut 
till den nya kulturen kommer det leda till att du bli precis som vilken inhemsk ledare som 
helst. Respondenterna menar att du som svensk ledare förlorar ditt värde om du kommer till 
ett nytt land och anpassar dig helt efter deras kultur. Den mest fördelaktiga anpassningen för 
att nå ett framgångsrikt ledarskap anser vi är att försöka kombinera det bästa ifrån sig egen 
kultur och den nya kulturen.  

Ytterligare en viktig slutsats vi kan dra av vår studie är att det gäller att behålla kärnan i det 
egna ledarskapet. Våra respondenter säger att det är viktigt att inte tappa bort sig själv och det 
som utmärker dig som ledare. Vi kan i studien se att respondenterna har hållit fast vid 
grundpelarna i den ledarstil som de har utvecklat under sin uppväxt och känner sig trygga 
med. Ludvig som beskriver sig själv som en rak och ärlig ledare säger till och med att han har 
utvecklat denna egenskap ytterligare när han kom till Chile.  



 

 

Vi kan utifrån det empiriska materialet utläsa att den svenska kulturen och respondenternas 
uppväxt till stor del har bidragit till att forma dem som ledare. Även den teoretiska 
referensramen bekräftar detta genom bland annat lökmodellen och mental programmering. 
Vår uppfattning är därför att vilken typ av ledarskap en person utövar är beroende av den 
sociala miljö som personen är uppvuxen i. Hofstedes IBM-undersökning är ett starkt bevis på 
att de ledaregenskaper som är högt värderade i en nation inte alls är lika uppskattade i en 
annan nation. Sverige är ett mycket demokratiskt och jämställt land i jämförelse med många 
andra länder, vilket även speglar den svenska ledarstilen. Det kan därför som svensk vara 
svårt att komma till ett land där det finns en större maktdistans. I mer hierarkiska länder är de 
anställda vana vid att bli ledda av en person som fattar de viktiga besluten själv och pekar 
med hela handen. Även om du som svensk ledare föredrar organisationer som är mer 
jämställda är det viktigt att acceptera dessa typer av nationella skillnader. Den nationella 
kulturen sitter ofta djupt rotad i befolkningen och det är svårt att förändra de värderingar som 
präglar landet. Det gäller därför att snabbt ta till sig och förstå kulturen för att uppnå ett 
fungerande samarbete som passar både ledaren och de anställda. Vi anser att det är viktigt att 
även de anställda har en förståelse för att ledaren har en annan kulturell bakgrund. Om de 
anställda är öppna för den ledarstil som den internationella ledaren tillämpar kan en symbios 
och en balans mellan de två kulturerna uppnås. 

I samband med ett internationellt ledarskap kan vi konstatera att kommunikationen är ett 
viktigt verktyg. Vi anser att det gäller att tala med bonden på bondens vis. Med det menar vi 
att du som ledare måste tala med de anställda på ett språk som de förstår och kan ta till sig. 
Det behöver nödvändigtvis inte innebära att du som ledare måste lära dig kinesiska för att 
kunna prata med dina kinesiska medarbetare. I vår teoretiska referensram kan vi se att 
kommunikation inte enbart är de ord du kommunicerar, utan inbegriper alla fem sinnen. Det 
kroppsspråk och gester du använder är minst lika viktiga för kommunikationen, och även i 
vilken mån du kan avläsa andra personers kroppsspråk. Den slutsats vi kan dra är alltså att det 
gäller att hitta det verktyg som leder till en lyckad kommunikation mellan ledaren och de 
anställda. I många fall kan det uppstå missförstånd mellan personer ifrån olika kulturer då en 
gest kan ha flera olika betydelser beroende på i vilken kultur du befinner dig. Även här gäller 
det att vara medveten om vad vissa tecken har för betydelse för att det inte ska bli fel i 
kommunikationen. Vidare är det som ledare viktigt att ha förståelse för att det krävs olika 
typer av kommunikation beroende på vem i företaget du pratar med. Det är sällan du 
kommunicerar på samma sätt med en fabriksarbetare som med en person i ledningsgruppen. 
Som ledare måste du kunna anpassa dig till den nivå som den du kommunicerar med befinner 
sig på och tala i termer som passar situationen.  

När det kommer till hur en ledare ska anpassa sig till den nationella kulturen är det svårt att ge 
ett konkret svar, då vi anser att det är beroende av i vilket land du är verksam. Utifrån de 
slutsatser som vi har dragit ovan kan vi konstatera att en svensk ledare utomlands måste vara 
medveten om de kulturella skillnader som finns och acceptera dessa. Genom att förstå 
kulturen och läsa av de anställda är det möjligt att anpassa sin ledarstil till det som fungerar 
bäst. I våra respondenters fall kan vi se att de har valt att anpassa sin ledarstil på olika sätt. 
Ludvig som beskriver sin ledarstil som rak och tydlig anser att han har anpassat sig till den 
kultur som råder i Chile genom att bli ännu rakare och tydligare. Han menar att det beror på 
att många chilenare är lata och det gäller därför att driva på dem ännu hårdare för att arbetet 
ska bli utfört. Sten-Olof har en ledarstil som är engagerad och operationell. Han menar att han 
i sitt internationella ledarskap har anpassat sig genom att utveckla ett större tålamod, vilket 
krävs då kommunikationen i många fall tar längre tid. Han har även blivit bättre på att ta 
jobbiga beslut. Att han som ledare utomlands har varit tvungen att ta de jobbiga besluten inom 
organisationen anser vi beror på den höga maktdistans som finns i många andra länder.  



 

 

I Sverige fattas ofta beslut på ett demokratiskt vis där alla får vara med och säga sitt. I länder 
som Kina är det istället upp till ledaren att fatta, och ta ansvar, för de viktiga besluten. Stefan 
tillämpar en ledarstil där den centrala delen är effektivitet och struktur. Som ledare i Kina har 
han fått vara tvungen att acceptera att arbetet inte är lika effektivt där som i Sverige. Han har 
fått anpassa sitt arbetssätt till en annan tidsplan än den han själv föredrar, vilket har lett till att 
förbättra hans tålamod. På vilket sätt en ledare anpassar sig tror vi därför är beroende av den 
kultur som råder i landet, men även på hur du själv är som ledare. Vi anser att den 
transformella ledarstilen i många fall lämpar sig bättre för en internationell ledare än vad 
transaktionsledarskapet gör. Den transformella ledarstilen förespråkar att ledaren ska skapa en 
identitet som de anställda kan identifiera sig med, och det är till stor del vad ledarskap handlar 
om, oavsett om ledaren är verksam nationellt eller internationellt.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den nationella kulturen är något som präglar hela 
samhället och att försöka ändra de värderingar och normer som finns är inte att 
rekommendera då det i många fall är omöjligt. Dagligen interagerar allt fler människor med 
olika kulturell bakgrund med varandra och strävar efter att skapa ett effektivt samarbete. 
Vikten av att vara öppen för nya värderingar och tankar, men även att kunna stå för sina egna 
åsikter, har på grund av det ökat mycket under senare tid. Att hitta den perfekta balansgången 
och anpassningen mellan den egna och den nya kulturen är den svåra utmaning som du ställs 
inför som internationell ledare. Hur du antar utmaningen är det som avgör om du når ett 
framgångsrikt och effektivt ledarskap.  

6.1 Teoretiskt bidrag 
Utifrån den teoriundersökning vi har gjort under studiens gång kan vi se att den interkulturella 
intelligensen har stor betydelse för hur en individ anpassar sig till en ny kultur. Vi har skapat 
en modell som visar hur det krävs en förståelse för kulturen för att skapa ett lyckat 
internationellt ledarskap. Modellen visar att kulturen är en faktor som påverkar ledarskapet, 
men även att ledarskapet kan påverka kulturen. Vårt teoretiska bidrag är att vi utifrån vår 
modell visar att kulturen är en central del för att förklara varför en persons ledarstil ser ut som 
den gör. Modellen tydliggör att den interkulturella intelligensen spelar en central roll i den 
anpassning som krävs för att leda människor ifrån andra kulturer och utveckla sitt ledarskap 
på ett passande sätt.  

6.2 Praktiskt bidrag 
Vi har intervjuat personer som har erfarenhet av att arbeta utomlands och kan se att till viss 
del har anpassat sin ledarstil till det land där de är verksamma. Trots att respondenterna har 
erfarenhet av olika kulturer kan vi se likheter i deras sätt att leda. Dessa likheter tror vi kan 
bero på att de allihop är uppvuxna i Sverige och har formats av den svenska kulturen. Alla tre 
uppvisar ett beteende som har visat sig vara fördelaktigt vid en internationell karriär. Vårt 
praktiska bidrag är därför att påvisa vikten av att hålla fast vid kärnan i det egna ledarskapet, 
men att anpassa det till den rådande kulturen för att uppnå effektivitet. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har under arbetets gång upptäckt andra infallsvinklar som hade varit intressanta att 
fördjupa sig i. I vår studie har vi valt att endast utgå ifrån ledarens perspektiv och hur denne 
ser på att leda människor med en annan kulturell bakgrund. Vi har fokuserat på hur de 
svenska ledarna har anpassat sig till det land som de är verksamma i. Det hade därför varit 
intressant att utveckla forskningen genom att ta med de utländska medarbetarnas perspektiv. 
Att få höra deras åsikter och erfarenheter av att ha en svensk som ledare tror vi hade gett 
studien mer bredd.  
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Bilaga 1. 

Leadership approach 
and key points 

Famous theories  and   
empiricism  Research questions in focus 

Central 
time 

Trait approach 

- Physical aspects 

- Personality abilities 

- Observed behavior 

 

Choice of associates  
(Patridge, 1934) 

 

Nomination by      
qualified observers 
(Bellingrath, 1930) 

 

Which traits/characteristics    
distinguish a leader from a  non-
leader? 

 

What is the extent of differences 
between leaders and other people? 

 

1900- 

Behavior approach 

-Consideration/initiating 
structure 

- Delegative/participative 

- Production/employee 

- Task/relation 

- Manage/lead 

 

 

Ohio-studies: 
Consideration/initiating 
structure 

(Stogdill et al., 1948) 

 

Michigan studies: 

Production/employee-
centered leaders 

(Likert et al., 1951) 

 

 

Which behavior does the leader 
display? 

 

Is leader behavior hard or soft? 

 

Is leader behavior task or 
relationoriented? 

 

Which behavior is the most effective? 

 

1940- 

Power approach 

- Referent 

- Legitimate 

- Reward 

- Coercive 

- Expert 

 

French & Raven (1959) 

 

What is the importance of power in 
leader behavior? 

 

What sources of power/influence are 
relevant? 

 

How do followers respond to leader 
behavior? 

 

1950- 

Contingency/situational  

approach  

 

Situational leadership 
(Hersey & Blanchard, 

 

Which traits, which skills and which 
behavioral processes are displayed in 

 

1960-  
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- Favorableness 

- Maturity of followers 

- Motivation  

- Roles 

- Practices 

- Transformational 
leadership 

- Transactional 
leadership 

- Non-leadership 

1969) 

 

Managerial roles 
(Mintzberg, 1973) 

 

Full Range Model 
(Bass et al., 1994) 

 

Multifactor leadership 
Questionnaire (Bass, 
1985) 

specific situations? 

 

To what extent will a specific  
situation affect the behavior of the 
leader? 

 

What is the most efficient leader 
behavior in a specific situation? 

 

What is the optimal combination of 
different leadership styles? 
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Bilaga 2. 

Inledande frågor 

1) Berätta om företaget. 
2) Vad har du för position i företaget? 
3) Hur länge har du jobbat i företaget? 
4) Vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 
5) Vad har du för utbildning? 
6) Vad har du för tidigare erfarenheter av att vara ledare? 
7) Har du tidigare erfarenhet av att leda människor med en annan nationalitet? 

 

Ledarskap 

8) Hur anser du att en bra ledare ska vara? 
9) Hur skulle du beskriva din ledarstil? 
10) Vilka egenskaper tycker du utmärker en svensk ledare? 
11) Hur skapar du effektivitet i ditt arbete som ledare? 
12) Vad tycker du att relationen mellan ledaren och de anställda symboliseras av? 
13) Hur anser du att man som ledare ska göra för att motivera sina anställda? 
14) Vad tycker du om belöningar till anställda?  

 

Kultur 

15) Berätta kort om det land du är verksam i.  
16) Hur tror du att den svenska kulturen har format dig som ledare?  
17) Hade du några fördomar mot landet du är verksam i innan du kom dit och i så fall 

vilka? Har du en annan uppfattning om landet idag? 
18) Anser du att den nationella kulturen i det land du är verksam i har påverkat dig 

som ledare i stor utsträckning? Hur då?  
19) Vilka har varit de största svårigheterna respektive möjligheterna med att vara 

ledare i en annan kultur? 
20) Anser du att det är viktigt att anpassa sin ledarstil till det nationella miljö som man 

är verksam i? I så fall, varför? 
21) Har du haft någon möjlighet att implementera delar av den svenska kulturen i ditt 

arbete? 
22) Vilka är de största lärdomarna du har dragit av att vara ledare i en annan kultur? 

 
Hofstedes IBM-undersökning 

23) Hur är synen på en ledare i det land du är verksam i?  
24) Vad har företaget för fokus för att uppnå effektivitet?  
25) Vilka egenskaper som ledare är högt värderade i det land du är verksam i? 
26) Hur är förhållandet till risker i nationen och i företaget? 

 


