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Globaliseringen som ständigt ökar kan i samband med utveckling av destinationer bli påverka 

de av kulturella interaktionerna på platsen. Förutom att olika nationaliteter befinner sig på en 

destination så ökar även de kulturella olikheterna/de olika nationaliteterna i de företag och 

organisationer som finns på platsen. 

Forskning som är inriktad på enhetligt samarbete mellan chefer och övriga anställda i 

organisationer, de människor som kommer ifrån olika kulturer och som kämpar för att förstå 

likheter och skillnader, ökar drastiskt. Globalisering av företag blir mer vanligt vilket gör att 

företag bör ändra sin ”makeup” till en med mångkulturell struktur. Kraven för att utmana 

kulturella hinder för att nå konkurrensfördelar beror på andra grundläggande orsaker. När 

världen krymper genom globalisering och allt fler människor bor och arbetar i andra länder så 

ökar kontakten med människor som kommer ifrån mycket diversifierade ursprung. 

En förbättring och hantering av människor med olika kulturella ursprung kräver en utveckling 

av motivation, ledarskap och produktivitet för att utvecklas så effektivt som möjligt som 

företag. All internationell aktivitet inom affärsvärlden innehåller på något sätt 

kommunikation. Inom den internationella och globala affärskulturen så förekommer ofta 

utbyten av aktiviteter, information, idéer, beslut och förhandling och ledarskap. Dessa är alla 

baserade på hur bra en manager från en typ av kultur kommunicerar med andra managers och 

anställda med en annan kulturell bakgrund. Att uppnå en effektiv kommunikation är en 

utmaning världen runt även när arbetskraften är homogen. När det inkluderas en stor variation 

på språk och kulturella bakgrunder så blir två-vägs kommunikation allt svårare men också 

viktigare att uppnå. Effektiv tvärkulturell kommunikation är möjlig, men internationella 

managers kan inte påverka effektiviteten på samma sett som de inhemska. Först, effektiva 
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internationella managers ”vet att de inte vet”. De antar en viss olikhet tills likhet är bevisad 

istället för att anta likhet tills de att olikhet är bevisat. För att förstå sina internationellt 

främmande kollegor, så måste internationella managers betona, genom observation se till vad 

som verkligen sägs och görs istället för att tolka och värdera händelsen. Konflikter kan kännas 

farliga och de potentiella förmånerna kan vara svåra att se. Konflikter underminerar målet för 

gruppen när en oenighet hindrar effektiv kommunikation, även fast konflikter är en stor 

dynamisk kraft som kan bidra till förändring. Utan den kreativa spänning som ofta uttrycks 

under en konflikt, så kommer gruppen att förbli stillastående. Utan katalysatorn av konflikten 

sida så kan behov och önskemål förbli ignorerade och otillfredsställda. Genom att studera tvär 

kulturella skillnader så förstår vi oss på ledarskap och beteenden i olika kulturer och i 

multikulturella sammanhang bättre. Ledarskaps beteende och dess effektivitet är influerade av 

hur ett ledarskap är påverkat av andra sociala ”spelare” såsom chefer, underanställda eller 

högre uppsatt anställda.  

 

Metod: Studien utgår ifrån en abduktiv forskningsansats som innebär en sammankoppling av 

både den deduktiva och induktiva ansatsen. Mina respondenter är handplockade där jag har 

gjort fyra snarlika kvalitativa strukturerade intervjuer med respondenter ifrån olika branscher 

oavsett ålder för att kunna se en eventuell skillnad. Ytterligare en kvalitativ semi-strukturerad 

intervju har genomförts som är mer djupgående än de andra fyra.  

 

Resultat: Denna studie resulterar i att där finns ett intresse i att utveckla genom effektiv 

kommunikation. Samtidigt så finns där en förståelse för att detta är ett relativt färskt område, 

ett område som kräver mycket arbete, och som kommer bli allt mer viktigt i framtiden att 

fokusera på. Studien visar tydligt ett medvetande kring att multikulturella svårigheter i 

situationer uppstår, eller kommer att bli till ett problem i verkligheten. 
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Förord 

 

Mitt intresse för människor och olika kulturer har växt allt mer de senaste åren. På resande 

fot, i studietiden och i arbetssituationer så har jag stött på olika typer av kulturella olikheter 

där kommunikationen har blivit till ett problem. Genom att koppla samman kultur och 

kommunikation så skapade jag mig ett intressant område för min uppsatsskrivning. Inför 

framtida yrken så valde jag även att forska kring hur det ser ut inne i en organisation. Hur 

arbetar man med olika skillnader och kommuniceras detta internt? 

 

Mitt fördjupningsområde blev därför att se hur kommunikationen fungerar internt i ett företag 

där de anställda har olika nationaliteter. Hur en effektiv kommunikation leder till en hållbar 

affärskultur och utveckling. Under arbetets gång så har jag fått en djupare förståelse kring vad 

för svårigheter som kan uppstå i en multikulturell arbetsmiljö och vad för åtgärder som bör tas 

för att undvika kulturkrockar. 

 

Jag vill framförallt tacka mina respondenter som har bidragit till min undersökning. Min 

handledare Kristina Thorell och min examinator Tomas Nilson förtjänar båda ett stort tack för 

en bra återkoppling under arbetets gång och en konkret feedback. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras framtagen fakta och bakgrundsinformation till studien. 

Problemområde, syfte och frågeställning tas också upp, vilket ligger till grund för denna 

studie. 

1.1 Bakgrund och Problemområde 

Målsättningen med denna studie är att ta reda på vad det finns för svårigheter när det kommer 

till effektiv kommunikation. Hur kommunicerar man på bästa sätt i teorin och hur fungerar det 

i praktiken.  

Hållbar turismutveckling nämns allt mer nuförtiden, men vad innebär egentligen ett hållbart 

implementerat synsätt? En stor del av turismen utgörs av människorna, alltså kulturen. 

Globaliseringen som ständigt ökar kan i samband med utveckling av destinationer påverkas 

av kulturella interaktionerna på platsen. Förutom att olika nationaliteter befinner sig på en 

destination så ökar även de kulturella olikheterna/de olika nationaliteterna i de företag och 

organisationer som finns på platsen. 

Jag har valt att titta närmare på hur ett företag kan förbereda sig på ett arbete med en 

internationell företagsmiljö, hur man når en effektiv hållbar affärskultur, där ett hållbart 

synsätt präglas genom hela studien. 

 

Edward Hall (1959) beskriver kultur som en osedd men mäktig kraft som håller alla som 

fångar. ”kultur är inte ett exotiskt begrepp studerad av en grupp av antropologer i de södra 

haven. Det är en form, som vi alla är gjutna i och som kontrollerar våra liv på många oanade 

sätt” Under en studie i Mikronesien så upptäckte han att kultur influerade hans eget liv lika 

mycket som det livet av människorna han studerade. Problemet, säger han, är att kultur 

gömmer sig mycket mer än vad det visar sig, där det gömmer sig mest effektivt från ens egna 

utövare. 

 

När människor blir ”världsmedborgare”, vid tillämpningen av arbete, utbildning och 

affärsverksamhet så är de skyldiga att spänna gränserna för språk, etnicitet och nationaliteter 

Denna interkulturella kompetens är särskilt viktigt i arbetsmiljöer där de anställda är från 

många olika kulturer och bakgrunder. (Turner, 2006). 
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Historiskt sätt så faller en stor del av examineringen av internationella problem inom två olika 

områden: internationella affärer och interkulturell kommunikation. Den interkulturella 

företagskommunikationen och dess undersökning bygger till stor del på interkulturell 

kommunikation och internationella affärer. Däremot så kan det uppstå risker genom att förlita 

sig på undersökningar kring relaterade discipliner.  För exempel så kan importerade 

undersökningar tillhandahålla svar på frågor som inte följer ramarna inom 

affärskommunikation och påtvinga sin egen konceptuella modell av interkulturell 

kommunikation eller internationella affärer som kan stå som hinder för en utveckling för 

interkulturell affärskommunikation Författare som fokuserar på internationella affärer kan 

komma att tala om problem i kommunikationen, som ofta är relaterade till förhandling och 

utlandsstationerade urval och träning (Lovitt, 1999).  

 

Till exempel, Inkson, Pringle, Arthur and Barry (1997) examinerar modeller av internationell 

personalutveckling. Andra examinerar orsaker till misslyckande för utlandsstationerade urval 

och försök till att bygga modeller för bättre urvalsförfaranden för att kunna studera vad för 

påverkan en global bemanning kan ha på en organisation. Många andra har valt att fokusera 

på kulturella variabler som kan påverka en internationell organisation men där attityder är 

huvudfokus och inte internationell affärskommunikation. Edward Hall (1959) är en av de få 

som specifikt examinerar relationen mellan affärsmannaskap och interkulturell 

kommunikation. Medan den internationella/interkulturella affärslitteraturen in fokuserar på 

kommunikation, den interkulturella kommunikationslitteraturen traditionellt sätt inte 

examinerar kommunikationen i ett affärssammanhang utan mer i ett kultursammanhang. 

Holtgraves (1997) examinerar hur kulturer influeras beroende på vilket typ av kommunikation 

en person använder. Han menar att koreaner till exempel är mer indirekta i sin 

kommunikation än vad en amerikansk medborgare är.  
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Forskning inriktad på ett enhetligt samarbete mellan chefer och övriga anställda i 

organisationer, där människor som kommer från olika kulturer och kämpar för att förstå 

likheter och skillnader mellan varandra har snabbt ökat. Det faktum att de flesta länder nu har 

en mångkulturell ”makeupp” i form av demografisk struktur (Loo, 1999) och det faktum att 

världsmarknaden är integrerad genom globaliseringen blir allt vanligare. Försök att 

standardisera gränsöverskridande implementeringar som kommer ansikte mot ansikte med en 

mångkulturell arbetsstyrka genom att avvika från nationella gränser och deras krav för att 

utmana kulturella hinder för att nå konkurrensfördelar är andra grundläggande orsaker. 

(Canen och Canen, 1999). I och med att världen krymper genom globalisering så kommer fler 

och fler människor bo och arbeta i andra länder och kommer kontinuerligt komma i kontakt 

med människor från väldigt diversifierade kulturella områden, som involverar språk, normer 

och olika livsstilar. Förbättring och hantering av människorna på en global nivå kräver 

oundvikligen hantering av kulturella skillnader och rörande problem som till exempel: 

motivation, ledarskap, produktivitet m.m. (Higgs, 1996) 

 

Man kan säga att kulturell skillnad i organisationer besitter en större betydelse och mening i 

jämförelse med enbart inhemska organisationer. Å andra sida så har man sett att mycket 

undersökning har genomförts relaterat till de dimensioner av värderingar som involverar 

affärer och behovet av att veta hur kulturell skillnad i det organisatoriska konceptet skall 

hanteras. Varje organisation bör finna sätt att hantera kulturella skillnader genom att tillämpa 

hantering och organisationsstruktur. (Oya Aytemiz Seymen, 2006) 

 

Kulturella skillnader har ofta blivit tagna för givet och bristen på tillräckliga mätningar gör 

det svårt att övertala människor till att dessa identifierade skillnader är resultatet av, eller ens 

relaterat till, hävdade kulturella skillnader.  Denna studie är viktig då organisationer redan nu 

bör förbereda sig på internationella komplikationer. I dagsläget börjar man att sakteliga inse 

att utbildningar och information kring området börjat bli nödvändigt, men vad som är relevant 

information och att förutspå olika kulturrelaterade situationer är inte lika lätt. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur organisationer med skilda kulturella 

identiteter kommunicerar internt. Tankar och utveckling kring kulturella skillnader kommer 

även att presenteras utifrån tidigare forskning och teori kring området. För att uppfylla detta 

syfte så har jag formulerat nedanstående frågor: 

 

Hur kommunicerar man effektivt i en organisation där de anställda har olika 

nationaliteter? 

 

Hur skall man som ledare kommunicera i situationer där konflikter uppstår där de 

anställda har olika nationaliteter? 

 

Hur kan en effektiv affärskultur bidra till en hållbar utveckling? 
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2. Teori och tidigare forskning 

 

If we seek to understand a people, we have to try to put ourselves, as far as we can, in that 

particular historical and cultural background. ... It is not easy for a person of one country to 

enter into the background of another country. 

So there is great irritation, because one fact that seems obvious to us is not immediately 

accepted by the other party or does not seem obvious to him at all. ... But that extreme 

irritation will go when we think ... that he is just differently conditioned and simply can't get 

out of that condition. One has to recognize that whatever the future 

may hold, countries and people differ ... in their approach to life and their ways of living and 

thinking. In order to understand them, we have to understand their way of life and approach. 

If we wish to convince them, we have to use their language as far as we can, not language in 

the narrow sense of the word, but the language of the mind. 

That is one necessity. Something that goes even much further than that is not the appeal to 

logic and reason, but some kind of emotional awareness of other people. 

 

    Jawaharlal Nehru, Visit to America 

 

I detta kapitel så tas tidigare teorier och forskning upp om hur man effektiviserar internt i en 

organisation med olika nationaliteter. Till en början definieras de olika begrepp som 

uppkommer i kapitlet för att sedan gå in djupare på kulturell marknadsföring, intern 

kommunikation, konflikthantering och ledarskap. 

 

2.1 Begreppsförklaring 

Kultur ”den kollektiva mentala programmeringen av människor i en viss miljö. Kultur är inte 

ett individuellt karaktärsdrag utan omringar en grupp människor som har varit beroende av 

samma utbildning och livserfarenhet” 

 (Hofstede, G, 1980, Culture's Consequences) 
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 Affärskultur ”Affärskulturbegreppet utgår ifrån kulturen i ett land och hur den avspeglar  

sig på företag i landet. Det har alltså sitt ursprung i ett företags omgivning och är ett  

vidare begrepp än företagskultur, som avser kulturen inom ett visst företag. Affärskultur 

blir därmed en delaspekt på företagskultur. Kulturen i ett land ger sig till känna på olika  

sätt i olika delar av näringslivet” (Jansson, 1987) 

 

Hållbar utveckling  ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser befintliga behov 

utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose sina behov” 

(volvocars.com) 

 

2.2  Kulturell marknadsföring 

Forskning som är inriktad på enhetligt samarbete mellan chefer och övriga anställda i 

organisationer, de människor som kommer ifrån olika kulturer och som kämpar för att förstå 

likheter och skillnader, ökar drastiskt. Globalisering av företag blir mer vanligt vilket gör att 

företag bör ändra sin ”makeup” till en med mångkulturell struktur. Kraven för att utmana 

kulturella hinder för att nå konkurrensfördelar beror på andra grundläggande orsaker. När 

världen krymper genom globalisering och allt fler människor bor och arbetar i andra länder så 

ökar kontakten med människor som kommer ifrån mycket diversifierade ursprung. 

En förbättring och hantering av människor med olika kulturella ursprung kräver en utveckling 

av motivation, ledarskap och produktivitet för att utvecklas så effektivt som möjligt som 

företag. Man kan säga att de organisationer som besitter en kulturell mångfald och ignorerar 

nationella gränser i aspekt av verksamhetsområde, råder större risk än inhemska 

organisationer. Däremot så har det gjorts en del forskning, särkilt under de senaste åren, som 

är relaterade till dimensionerna av värden där företag får veta behovet av att kulturella 

koncept hanteras.  

 

Bland de många miljömässiga trender som har påverkat organisationer de senaste åren så är 

den förändrade arbetskraftens mångfald den största. Ordet ”mångfald” kan definieras som en 

mix av människor med olika identiteter inom samma sociala system. (Fleury, 1999). Om 

arbetsstyrkans profil i en organisation är sammansatt av arbetsgrupper som visar skillnader 

beroende på demografi eller olika karaktärer så uppstår mångfald. Kriterierna diskriminerar 

dessa grupper inkluderar ras, geografiska ursprung, etnicitet, kön, ålder, funktionell eller 
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pedagogisk bakgrund, fysisk eller kognitiv kapabilitet, språk, livsstil, religion, kulturell 

bakgrund, ekonomisk kategori m.m. (Dessler, 1998; Galagan, 1991:1/9; Bhadury et al., 2000). 

Daft (2003) examinerar mångfald som både grundläggande och som andra dimension genom 

att sätta de emot en dubbel differentiering. För skribenten så är den grundläggande 

dimensionen ras, etnicitet, kön, fysik eller kognitiv kapabilitet, som skildrar skillnader som är 

medfödda eller har influerats genom livet. Dessa är också centrala delar som formar 

perspektiv av självbilden. Den andra dimensionen är de karaktärsdrag som individen har 

genom livet, med andra ord de kvaliteter som tillkommer senare och som oftast går att 

förändra. 

 

Dessa visar sig mindre effektiva jämfört med de grundläggande dimensionerna och har 

inflytande på en individs identitet. Några specifikationer som individers tro, status, språk, 

social-ekonomisk status, utbildningsnivå och företagserfarenhet ger nya dimensioner, både till 

att identifiera sig själva och att bli identifierad av andra.  

 

Shenkar (2001) tar upp konceptet om kulturell distans, där han visar statistik på vilka kulturer 

som liknar varandra och vilka som skiljer sig på flera punkter. Denna konstruktion har blivit 

applicerad på affärsadministration och dess discipliner i både hantering, marknadsföring, 

finans och kalkylering. Kulturell distans har blivit använd som en nyckel variabel i strategi, 

marknadsföring, organisations beteende och inom HR. Innan den omfattande analysen av 

fenomenet kulturell skillnad, kunde konceptet kring kultur ytligt bli fokuserat på i termer av 

terminologi. Enligt några författare så är kultur ”vår egen rutin”. Andra teoretiker har 

beskrivit kultur som en delad mening som dess medlemmar placerar på objekt, fakta och 

människor. Definitionen innehåller ” den kollektiva programmeringen av sinnet som skiljer 

medlemmarna från en grupp eller kategori ifrån en annan” (Hofstede). Andra menar att kultur 

inte bara delar tolkningar av olika beteenden utan även skillnader i attityder. Dimensionerna 

av det kulturella konceptet visar också variation. Denna variation kan bli spårad tillbaka till 

skillnaderna av det koncept som används mellan sociologer och antropologer. Övriga 

tillgångar som kultur innebär inte bara delade tolkningar av beteende utan även faktiska 

skillnader i attityder. (Smith et al., 2002).   
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2.3 Tvärkulturell kommunikation 

All internationell aktivitet inom affärsvärlden innehåller på något sätt kommunikation. Inom 

den internationella och globala affärskulturen så förekommer ofta utbyten av aktiviteter, 

information, idéer, beslut och förhandling och ledarskap. Dessa är alla baserade på hur bra en 

manager från en typ av kultur kommunicerar med andra managers och anställda med en annan 

kulturell bakgrund. Att uppnå en effektiv kommunikation är en utmaning världen runt även 

när arbetskraften är homogen. När det inkluderas en stor variation på språk och kulturella 

bakgrunder så blir två-vägs kommunikation allt svårare men också viktigare att uppnå. 

 

Kommunikation är ett utbyte av mening, där målet är att ge förståelse för vad som är sagt. 

Kommunikation inkluderar någon form av beteende som en individ uppfattar och sedan tolkar 

på sitt sätt. Både verbala meddelanden och icke verbala såsom uttryck, beteende och 

fysiskpåverkan spelar en stor roll vid kommunikation och dess tolkning. Kommunikation kan 

vara både medveten och omedveten där den ena parten inte är fullt medveten om vilka 

signaler som sänds ut. På grund av dessa olika aspekter som kan uppkomma så involveras det 

därför en komplex, mångbottnad dynamisk process där vi utbyter en mening. Vid all typ av 

kommunikation så finns där en sändare av kommunikationen och en mottagare där det som 

sänds aldrig är identiskt med det meddelande som mottags. Varför detta sker är för att 

kommunikation alltid är indirekt och ett symboliskt beteende. Med detta menas att idéer, 

känslor och delar av information inte kan kommuniceras direkt till mottagaren utan måste 

symboliseras innan de överförs. Olika typer av kodning kan beskriva producerandet av ett 

symboliskt buskap. Avkodning beskriver själva mottagandet av ett symboliskt meddelande. 

Det meddelande som avsändaren sedan måste koda sin mening in i meddelandet så att 

mottagaren känner igen sig i ord och beteende. Mottagaren kodar sedan av orden och 

beteendet, symbolerna, för att sedan ge betydelse igen. Att ge en mening ord och ett beteende 

– symboler – som sedan ger mening igen är baserad på en persons kulturella bakgrund och är 

inte densamma för alla. Ju större skillnaden det är mellan sändare och mottagare, desto mer 

spelar meningen tillsammans med ord och beteende roll. (Adler,1991) 
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2.3.1 Förstå deras mening, inte bara deras ord 

Effektiv tvärkulturell kommunikation är möjlig, men internationella managers kan inte 

påverka effektiviteten på samma sett som de inhemska. Först, effektiva internationella 

managers ”vet att de inte vet”. De antar en viss olikhet tills likhet är bevisad istället för att 

anta likhet tills de att olikhet är bevisat. För att förstå sina internationellt främmande kollegor, 

så måste internationella managers betona, genom observation, se till vad som verkligen sägs 

och görs istället för att tolka och värdera händelsen. Beskrivning av en situation är det mest 

exakta sättet att samla informationen. Tolkning och värdering, till skillnad från beskrivning, är 

baserad mer på observerarens kultur än på observerarens situation. Managers som 

beslutstagare måste utvärdera människor (utvecklingssamtal) och situationer (projekt 

bedömningar) utefter organisationers standarder och mål. Effektiva internationella managers 

bör vänta med en bedömning tills de att där finns nog med tid för att observera situationen 

utefter kulturell påverkan. 

 

 

2.3.2 Kultur och dess roll i interkulturell affärskommunikation 

Tidigare diskussioner rörande interkulturell kommunikation har fokuserat på förståelse för 

andra kulturer istället för att undersöka på vilket sätt ens egen kultur ger för inflytande och 

påverkan. Utveckling inom ledarskap och träningsmaterial inom näringslivet syftar till att 

utövare ska ta till sig detta synsätt. Även akademiska studier rörande interkulturell 

företagskommunikation där temat ofta rör sig om att betrakta en publik istället för 

självanalysering måste även utveckla sitt sätt att lära ut. Beamer´s (1995) modell av 

interkulturell kommunikation, till exempel, närmare analys av publiken med hjälp av 

begreppet scheman, som redan är existerande mentala strukturer med organiserade kategorier 

som tillåter en person att förstå meningen med en information. En persons schemata för andra 

kulturer skiljer sig oundvikligen från dessa kulturer, och processen av interkulturell 

kommunikation involverar en anpassning av dessa scheman så nära inpå verkligheten som 

möjligt. De tankar som man själv är medveten om blir till ett problem när man ser till vad 

någon vet och inte vet. När kommunikation uppstår så modifieras och förnyas varje schemata 

för varje kommunikator.  
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Victor (1992) beskriver tvärkulturell affärskommunikation som en applicerad form av 

etnografi där kommentatorn nära betraktar och analyserar komponenter ifrån andra kulturer. 

Han diskuterar sju variabler som påverkar affärskommunikation när den skiftas mellan olika 

kulturer: språk, omgivning/teknologi, social organisation, olika sammanhang, kroppsspråkligt 

beteende och olika uppfattning rörande tid. Genom att rama in rätt frågor rörande dessa 

variabler, säger Victor, så kan man utöka sin insikt kring nya kulturer och deras 

organisationer. Efter hand kan man anpassa sig till en viss målgrupp och ”affärsfolk” kan 

”måla upp sina egna slutsatser utefter det bästa sättet att undgå kulturella faktorer som 

påverkar dess affärskommunikation” 

 

2.4 Hantering av konflikter 

Att konflikter uppstår är en naturlig del av social existens och avsedd till att vara en verklighet 

för människan när vi arbetar i grupp. Inom området av konflikthantering så har konflikter 

blivit definierat som djupa skillnader som är svåra att lösa, kontra ett simplare och lättare sätt 

att lösa tvister (Burton 1986; Burgess and Spangler 2003).  I ett multikulturellt team så är 

förhandlingsbara tvister allmänt förekommande än icke förhandlingsbara tvister, men som 

ofta är baserade på fundamentalt olika behov, intressen, uppfattningar och kulturella normer. 

Konflikter i grupp är definierat som en kamp, disharmoniskt tillstånd, beteenden, behov och 

trosuppfattningar. Konflikter inom arbetsgrupper kan bli förstådda och närmade från olika 

professionella och akademiska perspektiv, exempelvis genom inramning och analyser över 

följande områden:  

 

 Organisatoriskt beteende ser att konflikter i en arbetsgrupp kommer ifrån negativa 

känslor, rädsla och konkurrenskraft. 

 Interkulturell kommunikation ser konflikten med ursprunget i olika typer av 

missförstånd på grund av olika kulturella perspektiv. 

 Konfliktlösning ser konflikter som en växande otillfredsställda mänskliga behov och 

konkurrerande intressen. 
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Konflikthantering ser holistiskt på system av olika typer av konflikter: historiska rötter 

och strukturella orsaker samt inter-gruppdynamik. Konflikter uppstår när behov och 

önskemål krävs, eller när någon känner sig hotad. Konflikter som kan framkomma i en 

arbetsgrupp är till exempel förvirring av roller, dåligt genomförda möten, privata agendor 

och motstridiga personligheter (Levi 2001). Konflikter kan även uppstå i självstyrda lag 

genom tvetydighet eller icke-hierarkiska beslutsfattande processer, eller om chefer känner 

att deras auktoritet hotas av deltagare i gruppen. 

Konflikter kan drivas mer av ”Top-down” frågor som en brist på organisatoriska resurser 

eller auktoritära förvaltningar, eller ”bottom-up” oro mellan individer som krockar för en 

mängd mänskliga orsaker. (Appelbaum et al. 1999). 

 

 

2.4.1 Konstruktiv vs destruktiv  

Konflikter kan kännas farliga och de potentiella förmånerna kan vara svåra att se. Konflikter 

underminerar målet för gruppen när en oenighet hindrar effektiv kommunikation, även fast 

konflikter är en stor dynamisk kraft som kan bidra till förändring. Utan den kreativa spänning 

som ofta uttrycks under en konflikt, så kommer gruppen att förbli stillastående. Utan 

katalysatorn av konflikten så kan behov och önskemål förbli ignorerade och otillfredsställda. 

 

En dold, kontrollerad eller indirekt konflikt kan ett vara lika stort hot mot en grupps 

överlevnad som en öppen, aggressiv, okontrollerad och direkt konflikt. Utan en inkluderad 

lösningsprocess så kan det uppstå en besvikelse mellan gruppdeltagarna som leder till ett 

sämre engagemang (Amason et al. 1995), eller att en grupp fastnar i ett konformistiskt 

tänkande. Om en konflikt är sannolik, och det är ohälsosamt att bortarbeta uttryck av 

konflikten i en grupp, hur kan då gruppen förbereda sig att optimera på det sätt som konflikter 

hanteras?  

Produktiv kamp, hellre än destruktiva attacker, bildar och bygger gruppers kapacitet till att 

förstå skillnader och att finna kreativa lösningar. Medvetenhet kring dynamiken i konflikter, 

kulturella skillnader och simpla kommunikationsegenskaper ökar chansen till att konstruktivt 

kunna omvandla en konfliktsituation. Multikulturella grupper kräver kreativa och kulturella 

strategier för att kunna hantera konflikter (Appelbaum et al. 1998).  När grupper engagerar sig 

i en direkt konflikt så kan olika typer av djup kommunikation och ärligt självkritiserande leda 

till kreativitet och positiv energi.  
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2.4.2 Mål och relationsrelaterade kulturella konflikter 

Konflikter i grupper kan bli förstådda som målsträvande eller relationsrelaterade konflikter. 

De målsträvande innehåller bland annat olika typer av resursfördelning, rutiner, fakta och en 

tydlig ram för hur detta görs på bästa sätt för att uppnå detta uppsatta mål. De 

relationsrelaterade bygger istället på känslor, preferenser, värderingar och stil där man ser till 

relationen i gruppen som mycket mer viktig än det uppsatta målet. (Jehn 1997; De Dreu 

and Weingart 2002) I en självstyrande grupp så kan interpersonell återkoppling bidra till att 

klargöra vilka olika typer av kommunikations- och beteendemönster som är välgörande och 

skadliga för stämningen och dess produktivitet i en grupp. Något som ser ut som en 

 ”målkonflikt” på ytan, kan ha dolda relationsrelaterade komponenter som kan sabotera 

rationella, kognitiva metoder som är uppsatta för konfliktlösning. I multikulturella grupper så 

påverkas förekomsten av olika kulturella uppfattningar, praxis, personligheter och olika sätt 

att hantera konflikter på som har en inverkan gruppens dynamik.  

För att förebygga konflikter där kulturella skillnader, kommunikation, könsroller, eller 

tidsplanering spelar in så behövs det en explicit kunskap om en grupps normer och hur 

individer närmar sig en viss konflikt. I en multikulturell eller interkulturell konflikt så kan 

antaganden av en konflikts situation vara dramatiskt annorlunda när man ser till divergerande 

kulturella ramar.  

 

Individer med höga respektive låga kulturella sammanhang behöver ibland bli närmade på 

olika sätt i en konfliktsituation. För exempel, en individ från en låg kontext kultur borde 

överväga att vara mindre direkt och målstävande när det kommer till att lösa en konflikt med 

en individ från en hög kontext kultur. När en konflikt hanteras mellan en individ med låg 

kontext kulturell bakgrund och en med hög kontext kulturell bakgrund så kan en hög kontext 

individ nå högre framgång genom att vara mer direkt och tillmötesgående. 

 

Olika kulturella normer leder till skiljaktiga perspektiv: relativa kulturella ramar, så som olika 

tillvägagångssätt för maktdistans relationer mellan managers och anställda, individualism 

kontra kollektivism, temporallitet och hantering av tid, och även dynamiken av interpersonellt 

utrymme och vanor kring ögonkontakt bör överses när man startar en konflikt med en individ 

med en annan kulturell bakgrund. Individer från ett samhälle med hög maktdistans eller stark 

kollektiv lojalitet kan ha det svårt som underordnade att direkt ta upp en konflikt med en 

överordnad. Hög osäkerhet i en självstyrd grupp kan orsaka oacceptabla nivåer av spänning 

och reaktiva konflikter (Hofstede 1980). Dessa statusbaserade hinder för resolution av ett 
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problem kan leda till eskalation av en konflikt, om inte minst till uppror. Problem rörande tid 

och personliga utrymmen kan ge obehag genom åtskilda normer som skapar konflikt 

producerande spänningar. Normer som skiljer sig ifrån varandra och diskursiva stilar kan 

också leda till missförståelse mellan gruppmedlemmar. Interkulturell kommunikation och 

dess teori påminner oss om att vad som sagts kanske inte uppfattas på samma sätt, speciellt 

när det är kulturella filter inblandade mellan den som talar och den som lyssnar på en 

arbetsplats. (Fantini 1991) 

 

2.5  Ledarskap 

Genom att studera tvär kulturella skillnader så förstår vi oss på ledarskap och beteenden i 

olika kulturer och i multikulturella sammanhang bättre. Ledarskaps beteende och dess 

effektivitet är influerade av hur ett ledarskap är påverkat av andra sociala ”spelare” såsom 

chefer, underanställda eller högre uppsatt anställda. Lord and Maher (1991) skapade en socialt 

kognitiv teori om ledarskaps påverkan ifrån ”the followers” (de som finns till för att med hjälp 

av ledaren nå det utsatta målet) perspektiv, där det finns två alternativ och kompletterande 

processer: slutledning-baserade och erkännande-baserade.  

 

De slutledningsbaserade uppfattningar betonar de funktionella aspekterna av ledarskap, i 

motsats till specifika egenskaper i funktioner. Här är erkännande avgörande; människor antar 

att en viktig funktion för en ledare är att producera goda resultat genom prestering, där 

människor har dragit slutsatsen om ledarskap utifrån kunskap om framgångsrika grupper eller 

organisatorisk prestanda. De slutledningsbaserade processerna brukar koppla samman 

ledarskap och dess uppfattning till viktiga organisatoriska händelser. Det finns två typer av 

slutledningsbaserade processer (Lord and Maher 1991). 

 

 Den första typen är den automatiska processen när tillfälliga kopplingar görs utifrån 

framträdande och närhet. För exempel, ett framgångsrikt företag ”vändning” av ett företag i 

en svår situation kan snabbt bli ett resultat av ett högt kvalitativt ledarskap. Den andra typen 

är kontrollerad slutledningsbaserad process, och reflekterar en mer försiktig analys av 

sannolika tillfälliga medel för organisatoriska resultat. För den andra typen behövs det 

tillräcklig och exakt information. För exempel, om det verkliga skälet för en vändning inom 

ett företag är på grund av de strategier som föregångaren till nuvarande VD, efter noggrann 

analys bygger på en god förståelse av företagets tidigare och nuvarande strategier, kommer 
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tillfälliga förbindelser mellan framgångsrik vändning och den nya VD:n inte fastställas, alltså 

den nya VD:n vara mindre benägen av att få beröm.  

 

 

De erkänningsbaserade uppfattningarna hjälper att forma ett ledarskaps uppfattningar genom 

det normala flödet av interpersonella aktiviteter, som ofta sätter höga bearbetningskrav på 

aktörerna (Ostrom, 1984). Ledarskap kan bli igenkänd baserad på passformen mellan den som 

observerar och dess karaktärsdrag och mottagarens implicita idéer om vad som gör någon till 

en ”bra” och effektiv ledare. Den erkänningsbaserade processen involverar användningen av 

den redan existerande kunskapen om ledarskap i ett speciellt sammanhang. 

Erkänningsbaserade uppfattningar använder kunskap om underliggande ledarskapegenskaper 

och beteenden. En sådan kunskap kan bli lärd eller upplevd och skiljer sig ofta mellan olika 

kulturer (den Hartog et al., 1999)  

 

 

2.6  Kultur och kulturella dimensioner 

”Kultur är sedd som en mental mjukvara som existerar i huvudet på varje individ tillhörande 

en grupp eller en kategori av människor, som naturligt interagerar med deras uppfattning 

kring ledarskap, vilket också är en mental process av social kognition”. 

 

Kollektivism kontra individualism: 

Denna kulturella dimension som mäter graden av hur individer är integrerade i grupper, är en 

av de mest använda och testade kulturella dimensionerna inom området för tvärkulturell 

marknadsföring. Kulturer varierar genom att på olika sätt definiera rollen av den individuella 

kontra en grupps roll i ett samhälle. I en kollektivistisk kultur så är intresset av en grupp större 

en intresset av individen, medan i ett individualistiskt samhälle större fokus på individen än på 

gruppen (Hofstede 1991). Kollektivister betonar det viktiga av en grupps ansträngningar för 

att nå framgång och det är inte troligt att man se felsteg hos individ även fast denne är ledaren. 

Istället så är en nergång snarare placerad på hela gruppen. Den individuella prestationen är 

inte värderad i en kollektivistisk kultur, medan i en individualistisk kultur så är detta en av de 

största värderingarna.  
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Maktdistans: 

Enligt Hofstede (1991) så är maktdistans ännu en stor kulturell funktion som är associerad till 

ledarskap. Maktdistans hänvisar till hur samhällen hanterar det mänskliga problemet olikhet. 

Ett samhälle med låg maktdistans är karaktäriserade av att olikheten mellan människor skall 

vara minimerad och hierarkier som existerar i sådana samhällen och organisationer, så skall 

dem bara existerar för administrativa bekvämligheter. Underordnade och överordnade ser 

varandra som lika, med samma rättigheter och representation. Samhällen med hög 

maktdistans är karaktäriserade genom en acceptans av olikhet och institutionalisering i 

hierarkier som lokaliserar människor i deras ”rätta plats”. Att förstå karaktäriseringarna av 

maktdistans i en kulturell miljö är viktigt för effektivisering av ledarskap. I ett samhälle med 

hög maktdistans så kommer inte nödvändigtvis hög prestation leda till effektivisering av 

ledarskap, eftersom att olikheten mellan de anställda tas för givet. Accepterande av ledarskap 

kommer ifrån de underordnade som helt förlitar sig på ledaren.  

I ett samhälle med låg maktdistans så är skapandet av effektivt ledarskap beroende på 

förmåga, egenskaper och prestation där de anställda har en mer jämställd individuell roll. 

 

Maskulint och feminint: 

Enligt Hofstede (1980) så uttrycker maskulinitet i utsträckning att de dominerande 

värderingarna av samhället är maskulina, de vill säga att vara ambitiös, tävlingsinriktad, en 

ständig strävar efter materiell framgång där att vara störst, bäst och snabbast är högt uppsatta 

egenskaper. I kulturer som domineras av feminina värderingar så förväntas inga av dessa 

tankar och egenskaper. Kulturer domineras av de maskulinas stress, material och framgång 

medan livskvaliteten och interpersonella relationer värderas av ett feminint samhälle.  

 

Osäkerhetsundvikande (OU): 

Osäkerhetsundvikande reflekterar en kulturs ställning till de regler som följs. Kulturer med ett 

högt OU tenderar att vara mindre toleranta för tvetydighet och är mindre positiva till nya idéer 

och beteenden. Följaktligen så håller dem sig dogmatiskt till historiskt testade mönster av 

beteende vilket i det extrema blir okränkbara regler som är använda av människor för att 

minska osäkerhet. Överträdelse av dessa regler och normer skulle störa reduceringen av 

osäkerhet. I sådana här samhällen så tenderar människor att tycka att det är viktigt att 

konfirmera till sociala och organisatoriska normer och procedurer för att minska 

tvetydighet.(Schneider, 1989) Människor från ett samhälle med låg OU är mer toleranta kring 

avvikelser rörande social normer. I en kultur med högt OU så tenderar ”followers” att ”lyda” 
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sina ledare mer än i ett samhälle med lågt OU. De accepterar att deras ledare beter sig enligt 

de sätt som är historiskt accepterade. Några nya initiativ ifrån ledarna, även om de kan leda 

till effektivisering, tenderar att medföra en känsla av osäkerhet till ”the followers”. I en kultur 

med lågt OU så är människor mer toleranta med osäkerheten och öppna för nya idéer. Dem 

ser mer till resultatet av ett beteende än vad för påverkan det kan ha på normer och historia. 

(Shane, 1995) 

 

 

 

Fatalism: 

Med fatalism menar man att någons resultat eller framarbetning är förutbestämt och inte kan 

förändras. Denna dimension har tidigare används för att särskilja kulturer, speciellt för att 

skilja på västerländska och österländska länder. Empiriska undersökningar har hittat positiva 

korrelationer mellan protestantiska etiska värderingar och ”svag” fatalism, självdisciplin, hårt 

arbete, ärlighet och tron på en rättvis värld. I en kultur med hög fatalism så tenderar 

människor att tro att eventen i deras liv beror på okontrollerade krafter. Detta betyder att 

prestationer tyder på tur, maktfulla personer eller institutioner. Därför så är ledarskap inte 

erhållen efter en persons ansträngningar och kapabilitet. Människor är beredda att accepterna 

att ledarskap erhålls genom andra sorters krafter. I en kultur med låg fatalism så tror man att 

en persons erhållna framgång beror på ens egna ansträngningar och dess kapabilitet, där man 

tar ansvar för sitt agerande. Därför är ledarskap oftast kopplat till en ledares egen kapabilitet, 

karisma, kontribution och ansträngning. Ledare i sådana kulturer har ofta ansvar över en hel 

organisations fram eller nedgång. För att uppnå effektivitet i ett ledarskap i en kultur med hög 

fatalism så bör man införa mönster som passar in på prototypen av ledarskap i ”the followers” 

sinne så de blir mer effektiva för att uppnå acceptans och samtycke. I en kultur med låg grad 

av fatalism så bör man antingen ta ifrån eller ge ledaren ära. I en sådan kultur så kommer 

resultat hos framgångsrika företag bli mer effektiva vid vinning av acceptans av 

underordnade. (Jones, 1997) 
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3.  Metod 

I detta kapitel så kommer det att redogöras för de metodtekniker som har använts i studien. En 

redovisning av hur studien har genomförts genom en förklaring kring mitt val av 

vetenskapssyn, vilken forskningsmetod som används, hur urvalet ser ut och hur min 

datainsamling har blivit utförd. Därefter tillkommer en diskussion kring bearbetningen av den 

insamlade data, dess kvalitet och sanningsenlighet. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

3.1.1 Kontruktivismen 

Hartman(2004) Beskriver konstruktivismen som ett vetande som är socialt konstruerat. Med 

detta menas att det är observatörens skildringar som verkligheten är beroende av. Hartman 

menar att det finns olika möjligheter att definiera på och att det som skapar en teori och dess 

sanning är konstruktionen av definitionerna av teorin. I studien förhåller jag mig till 

konstruktivismen där många olika teorier och vetanden är socialt påverkade. 

 

3.1.2 Fenomenologi  

Patel och Davidsson(2003) beskriver fenomenologi att genom studier och dess reflektion 

komma fram till hur människor ser på och uppfattar världen. Det kan vara olika hypoteser, 

synpunkter och meningar som hämmar en forskares arbete. Målet är att nå den officiella 

upplevelsen utan en större påverkan av forskarens egna åsikter och tolkningar. Fenomenologi 

som vetenskapsteori har valts för att med hjälp av kvalitativa intervjuer få en uppfattning av 

hur informanterna upplever en organisations drivande med kultur som påverkan. Ett problem 

som dock kan uppstå vid valet av denna vetenskapsteori kan vara att de som intervjuas inte 

kan helt undgå att helt sätta sin egen åsikt och förståelse åt sidan, vilket bör tas hänsyn till i 

slutsats och diskussion. 
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3.2 Forskarnas förståelse 

Den föreliggande förståelse som jag har kring effektiv affärsutveckling och affärskultur kan 

bidra till mitt val av metod, teorier och min resultatdel har påverkats. Det är därför viktigt att 

som läsare vara medveten om en forskares förståelse innan vidare studie görs. 

 

Min förståelse för organisationers hantering av kulturell påverkan grundar sig på min egen 

erfarenhet och uppfattning. I och med att mina tidigare studier har legat under området kultur 

och dess hållbara utveckling så har jag nått en kunskap och förståelse om hur man kan 

motarbeta och förenkla de situationer som kan uppstå. Även i media har det pratats om att 

världen blir allt mer globaliserad och att företagen måste utvecklas därefter. Media har visat 

att detta är en utveckling som blir till en trend där företag bör ta till åtgärder för att inte bli 

”omoderna”. 

 

3.3 Metodteori 

3.3.1 Abduktiv forskningsansats 

Studien utgår ifrån en abduktiv forskningsansats som innebär en sammankoppling av både 

den deduktiva och induktiva ansatsen. Den induktiva ansatsen innebär att du samlar in data 

för att sedan utifrån denna skapar en teori. Den deduktiva är en form av motsats till den 

induktiva där man har en teori att utgå ifrån som bildar vissa antaganden, som man sedan gör 

sin research på. Genom att följa en abduktiv forskningsansats så möjliggör det nya 

uppfattningar och iakttagelser under arbetsprocessens gång. (Alvesson och Sköldberg, 2008) 

 

3.3.2 Kvalitativ metod 

När man använder sig av en kvalitativ metod så vill man ta reda på de olika tolkningar som 

finns, observationer av olika slag och uppfattningar. Detta görs oftast med hjälp av en 

kvalitativ intervju eller olika fokusgrupper där intervjun är öppen och där känslor, attityd och 

olika åsikter är i fokus. Utifrån dessa antaganden så växer en teori fram och forskaren tolkar, 

studerar och tolkar sin data på nytt för att hitta röda trådar som sedan kan leda till 

problemlösningar.  Det arbete som genomförs genom insamling av data, undersökningar, 
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tolkning och analys struktureras upp och förhoppningsvis generera en bild av hur de 

undersökta människorna upplever och tolkar situationen utifrån den givna kontexten. 

Genom att använda mig av en kvalitativ metod så har jag möjlighet att lägga upp mitt 

forskningsarbete så at det passar in på min studie så bra som möjligt. Jag ville även ta hänsyn 

till mina respondenters upplevelser och tankar vilket gör att det krävs en mer djupgående och 

kvalitativ undersökning. 

 

3.3.3 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Intervjuer används för att beskriva syftet och för att kunna besvara de frågeställningar som 

lagts till grund för arbetet. Min undersökning gjordes med hjälp av fyra strukturerande och en 

djupare semi-strukturerad kvalitativ intervju. Den semi-strukturerade intervjun hade 

förutbestämda frågor men med chans till fördjupning på de områden som upptäcktes extra 

intressanta. Alla de 4 fyra strukturerade intervjuerna genomfördes på så sätt att ett mail med 

grundfrågor skickades ut att besvaras där det sedan fanns tid för diskussion och 

sammanställning. Den semi-strukturerade intervjun utfördes muntligt ett att ha skickat ut 

förberedande frågor via mail sedan tidigare.  

 

3.4 Val av respondenter 

Mina respondenter är slumpmässigt utvalda utifrån typen av bransch.  De branscher som valts 

är Retail, försäkringsbranschen, vården och en studerande. Det har gjorts fyra snarlika 

intervjuer med respondenter ifrån olika branscher oavsett ålder för att kunna se en eventuell 

skillnad. Ytterligare en intervju har genomförts som är mer djupgående än de andra fyra. Min 

respondent är nyligen placerad på en nyuttagen tjänst där en satsning sker kring just detta 

område. För att få en djupare förståelse för vad som faktiskt görs i organisationer för en 

effektiv utveckling och vad som kan göras annorlunda så tycker jag att mina intervjuer ger 

mig god förståelse och bredd för att kunna koppla ihop teori med praktik,  
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3.5 Giltighet 

Giltigheten av denna studie ligger i om det är troligt att det beaktande som görs av samma 

metoder kan nå samma svar. När man använder intervjuer som ett verktyg för att samla in 

data så uppstår det alltid en oro om detta är giltig fakta eller inte. Genom att utveckla en 

metodisk kvalitativ mall för intervjuerna så kan man säkerställa tillförlitligheten på ett bra 

sätt. Det finns dock alltid en risk att intervjuaren gör egna tolkningar av vad personen säger. 

I och med att jag har använt mig av ett fåtal respondenter i kvalitativa intervjuer så påverkas 

och dras få fram konkreta förslag om hur man på bästa sätt styr en organisation med olika 

kulturella nationaliteter på ett effektivt och hållbart sätt. Det skall dock noteras att det finns en 

viss förkunskap och relation till respondenterna, vilket bör tas hänsyn till vid läsandet av både 

resultat och analys. 
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Fyra kvalitativa strukturerade 

intervjuer 

Ålder: 24(kvinna), 29(kvinna) 

,57(kvinna) och 59(man) 

Branscher: Retail, Student, 

Vården och 

Försäkringsbranschen. 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras de empiriska data som har insamlats för att kunna genomföra denna 

studie. Kapitlet inleds med en sammanfattning kring fem relevanta intervjufrågor med fyra 

personer ifrån olika branscher där de olika svaren är ställde emot varandra. Detta är just för att 

se om uppfattning av problemet kring en effektiv affärskultur och dess utveckling skiljer sig 

mellan branscherna. De olika branscherna som valts är inom vården, försäkring, retail/handel 

och en studerande. Den andra delen, och kanske den största, består av en sammanställning av 

min kvalitativa intervjustudie där det djupgående beskrivs för hur VOLVO arbetar för en 

effektiv affärskultur. De fyra första intervjuerna har valts att hålla anonyma då de krävdes 

omfattande förarbete för att respondenterna skall få uttala sig kring frågorna om företagets 

namn och respondentens position framkommer. Den femte och största intervjun är inte 

anonym, just för att en muntlig intervju genomfördes. Detta även för att företaget skall få ta 

del av min studie i efterhand. 

 

4.1 Hållbar och effektiv affärskultur 

Både inom vården och retail så tror man på att sätta upp klara och 

tydliga riktlinjer för att tillsammans kunna nå de mål som är 

uppsatta på samma arbetssätt. Inom retail så trycker man också på 

att hållbarhet kan ta tid utifrån erfarenheter. I och med att världen 

globaliseras så lär man sig allt mer om varandras likheter och 

skillnader, vilket ger mer kunskap och kan leda till framtida effektivitet och hållbarhet. Inom 

försäkringsbranschen så arbetar man mycket emot kunden och behöver där hitta ett stabilt 

arbetssätt internt, för att sedan kunna ge ett positivt och en bra kundrelation till motparten. 

Den studerande som är relativt påläst kring området tror på en bra affärskommunikation där 

en öppen dialog för att nå en tydlig bild av organisationens mål och värderingar bör ligga i 

fokus. Genom att kontinuerligt få feedback på det arbete som utförts så sker det en ständig 

utveckling och förbättring. 
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4.2 Kulturkrockar och dess motarbetning 

Inom vården menar man att det är viktig att lyssna och lära sig av sina medarbetare. Det är en 

ny situation för båda och det gäller att hitta ett bra sätt att samarbeta på. Inom  retailbranshen 

så ser man sig själva som öppna för nya kulturer och respekterar olikheterna. Man tror på att 

”vi är ett team” och dess värderingar ger medarbetare möjligheten till att få vara sig själv så 

länge ramarna följs. Kulturkrockar är något som dyker upp hela tiden vid expansion av 

organisationen där man får arbeta med folk ifrån hela världen. Här krävs det också bra 

förberedelse på vad för kulturella skillnader som kan uppstå, som sedan blir till erfarenheter 

och ny kunskap inom området. I försäkringsbranschen anställer man gärna folk med olika 

social och etnisk bakgrund för att nå en förståelse och utöka kunskapen. Detta kan i sin tur 

leda till en utökning av kundkrets. 

4.3 Framtida betydelse 

Alla de fyra parterna tror på att ytterligare globalisering kommer att ske i och med att affärer 

sker allt mer internationellt. Denna utveckling gör att människor ifrån olika länder och 

kulturer kommer att bli medarbetare och tvingas följa samma regler. Fler kulturer möts och 

erfarenheter skapas vilket gör att företag som är i expansionsfast kan få det lättare om man har 

olika kulturskillnader i åtanke. Information och återkoppling är viktigt för att nå en effektiv 

utveckling och genom att fler och fler organisationer expanderar bör man visa sig stark och 

konkurrenskraftig genom förberedelser om vad för kulturella problem som kan uppstå. 

4.4 Syn på konflikter 

Konflikter kan vara både positiva och negativa. De fyra parterna ser konflikter som en 

utvecklingsmöjlighet där man har en chans att uttrycka sin åsikt. En konflikt är aldrig bra till 

en början men kan leda till förbättring. Inom försäkringsbranschen så arbetar man för att 

skapa en bra analys och användning som ger konflikter ett bra underlag för att utvecklas. 

Däremot så blir konflikter till negativ om åtgärder inte tas och ingen feedback återges för att 

nå utveckling. Det är oundvikligt i alla typer av företag att behöva handskas med olika typer 

av konflikter, menar retailbranschen. Rekryteringsprocessen är en viktig del, där man får 

tillfälle att avgöra om individens och företagets värderingar överensstämmer. Om 

grundtankarna stämmer så skapar det förutsättningar till att nå kvalitativa lösningar på 

konflikter som uppstår. 



Sida | 29  
 

Kvalitativ semi-strukturerad 

intervju med Susanne Phillips 

– Manager Purchasing 

Academy, (Volvo cars) 

4.5 Ledarskap 

Försäkringsbranschen menar att man i ett tidigt skede skall samla gruppen för en diskussion, 

för att gå igenom ramarna och regelverket för processen. I detta första skede så är det viktigt 

att all får en chans att yttra sin mening och kunna påverka. Däremot så är det viktigt att även 

vara tydlig med vilka förutsättningar som krävs för att nå det uppsatta målet. Inom retail så 

arbetar man mer för ett situationsanpassat ledarskap. Vissa personer/kulturer/grupper behöver 

raka direktiv där en hierarki är viktigt för att kunna samarbeta.  

 

Andra organisationer ser ett platt arbetssätt som fördelaktigt där det är upp till chefen och 

gruppen att förstå varandras olikheter, respektera dem och att komma överens om en 

gruppkultur som samtliga kan arbeta efter oavsett kultur och bakgrund. Att byta kunskap och 

erfarenheter i en gruppkan vara ett första steg till ett gott samarbete. En ledare som skapar den 

möjligheten och kan coacha sin grupp med att dra nytta av olikheter som uppstår, vare sig det 

rör sig kring kultur, etnicitet eller intressen är en effektiv ledare. För att uppnå ett effektivt 

ledarskap så bör en ledare studera respektive kultur och försöka anpassa undervisningen 

därefter så att alla parter känner sig trygga. 

 

4.6  Volvo och Hållbar utveckling 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser 

befintliga behov utan att äventyra kommande generationers 

förmåga att tillgodose sina behov” (volvocars.com) 

Hållbar utveckling innefattar tre olika element: Miljö, Ekonomi och Socialt ansvarstagande. 

För VOLVO innebär detta tre prioriteringar: 

 Att producera bilar där ingen kommer till skada eller dödas (säkerhet) 

 Ett helhetsperspektiv där hela bilens livscykel är miljöanpassas och producerar så lite 

skadligt utsläpp av bränsle som möjligt. (miljöomsorg) 

 En god och långsiktig lönsamhet där kunderna står i fokus. (lönsamhet) 
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4.6.1 Socialt Ansvar 

Volvo personbilar tar ansvar för sina medarbetare och anställda genom att på bästa sätt 

påverka samhället som dem verkar i. Genom att ge utbildningar och uppmuntra till forskning 

så sker även en social utveckling inom företaget. VOLVO personbilar är även medlemmar i 

Global Compact, en organisation där FN arbetar för att främja mänskliga rättigheter och 

arbetsförhållanden som strävar efter rättvisa. De arbetar även för att motverka korruption och 

miljöpåverkan.  

4.6.2 Tvärkulturell kommunikation 

Det finns ingen direkt strategi för hur man kommunicerar på bästa sätt. Vi mäter vad vi 

åstadkommer och arbetar utifrån uttalade kopior ifrån företagsledningen. Det man levererar 

mäts och man kan utvecklas genom att genomarbeta dessa frågor. Man sätter även mål för att 

uppnå en utveckling. Externt så kommunicerar vi genom att lock fler till att i framtiden söka 

jobb hos Volvo. Detta gör genom att ta sig ut i skolan och bland ungdomar, berätta om 

företaget och våra värderingar. Däremot så finns det tydliga ramar för arbete kring miljö 

medan kommunikationen är mer situationsanpassad och där varje ledare får anpassa sig efter 

hur sin grupp och sina medarbetare ser ut. Alla enheter har olika mångfald i sina grupper som 

sedan träffas och skapar sina egna riktlinjer och arbetsramar. I och med att vi är en global 

organisation så är det självklar att engelska är det kommunikativa språket. Volvo är den 

organisationen som är helt global och en arbetsgrupp kan alltså bestå av medarbetare ifrån 

flera olika länder vilket ger både för och nackdelar kommunikativt. 

För att nå en högre standard inom kommunikation drivs det utbildningar kontinuerligt. Det 

finns även ex-change program mellan länder för att kunna utbyta erfarenheter och skapa 

eventuell utveckling kring volvokulturen. Även utbildning om hur vi svenskar uppfattas går 

att få tag på via seminarier m.m. I seminarierna diskuteras skillnader och likheter kring 

samhällsuppbyggnad mellan olika länder. 

Olika kulturskillnader uppstår hela tiden. I början tänker man sig inte för, men man lär sig 

hela tiden ifrån sina erfarenheter och vet hur man skall göra bättre ifrån sig nästa gång. På 

grund av detta så ges det mycket feedback kring kulturskillnader och vad som kan uppstå så 

att man är väl förberedd inför nästa möte. Tekniken har även förbättrats vilket för att det är 

lättare att kommunicera. Tidsaspekter skiljer sig också beroende på vilket land man 

kommunicerar med. Direkta möten har minskat i och med att den största kunden är så pass 
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långt borta. Tekniken har även underlättat till en stor del då man kan kommunicera via datorer 

och videosamtal. Så på så sätt kan man säga att kommunikationen har ökat på grund av 

tekniken som gör det allt smidigare och mer effektivt. 

4.6.3 Hantering av konflikter 

Konflikter kan leda till både något kreativt samtidigt som det är energikrävande. Stående 

utbildningar ges inom företaget kring konflikter för att effektivisera hantering kring 

konflikter. Det pågår ständigt utbildningar för olika typer av konflikter som kan uppstå vare 

sig du är ledare, medarbetare eller ska utomlands för att möte en ny kultur. 

4.6.4 Ledarskap 

”närvaro, finnas där, påverka, inspirera och utmana genom att ställa högt ställda mål och låta 

människan växa.” 

”att leda med mod handlar om att våga ta risker för att göra det rätta. Och att stötta kollegor 

som gör det samma.” 

”bygga förtroende – att ta ansvar snarare än att ta kontroll.” 

Kulturella skillnader uppstår dagligen hos en ledare inom vårt företag. Det kan till och med 

räcka att sträcka sig utanför Skandinavien. Det finns många olika ledarskapsutbildningar och 

blir man satt på en chefsposition så bli man direkt erbjuden att gå olika chefsutbildningar 

kring arbetslagar, management, hur man arbetar med försäkringskassan osv. I dessa 

utbildningar så får man även lära sig mer om rekrytering, hantering av konflikter och hur man 

på bästa sätt sätter upp utmanande mål för sin arbetsgrupp. Vad är de för typ av grupp man 

leder? Är det en grupp med gemensamma mål eller är det en grupp med individualister? Att 

se till gruppens utseende och anpassa sitt ledarskap därefter är det mes lönsamma sättet att gå 

till väga. Beroende på vad och vilka man arbetar med så kan varje grupp behöva olika typer 

av ledare. Oavsett hur man som ledare vänder och vrider på sitt ledarskap så måste man 

anpassa sig efter de uppsatta ramarna och ”volvokulturen”. 
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4.6.5 Mål och visioner 

Som företag har vi jättehöga mål uppsatta för oss själva.  Det krävs att vi ser över och 

förbättrar våra processer och kompetensutvecklar för att nå bästa resultat. Utbildning sker 

både internt och extern med tidigare nämnt olika Trainee program. Väl utomlands i ett 

program så går man oftast in i en befintlig organisation för att se hur saker och ting fungerar i 

just det landet och den organisationen. 

Andra högt uppsatta mål är baserade på att ska mångfald inom företaget. Man försöker till 

exempel att få en ett visst antal kvinnor då företaget idag mestadels består av män. Det arbetas 

inriktat för mångfald där man strävar efter att få in så många olika åldrar, nationaliteter och 

medarbetare med olika språkkunskaper osv. Detta är effektivt just för att med hjälp av en hög 

mångfald inom företaget så utvecklar det inte bara företaget internt utan kommunikationen 

extern mot kunder blir allt bättre där de anställda har olika färdigheter och erfarenheter. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras teori och tidigare forskning som sedan ställs emot vad som 

framtagits i resultatkapitlet. Vad som framkommit under denna studie diskuteras och 

analyseras för att besvara frågeställningen och att uppfylla det syfte som ligger till grund för 

studien. 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur organisationer med skilda kulturella 

identiteter kommunicerar internt. Tankar och utveckling kring kulturella skillnader kommer 

även att presenteras utifrån tidigare forskning och teori kring området. För att uppfylla detta 

syfte så har jag formulerat nedanstående frågor: 

 

5.1 Effektiv kommunikation 

Hur kommunicerar man effektivt i en organisation där de anställda har olika 

nationaliteter? 

I och med att nästan all aktivitet inom affärsvärlden innehåller kommunikation på något sätt 

genom, utbyten av aktiviteter, idéer och ledarskap så krävs det mycket av en manager. 

Utmaningen är att uppnå effektiv kommunikation som gynnar organisationen. Att uppnå 

effektiv affärskultur är möjlig men det blir till en allt större utmaning när de anställda har 

olika nationaliteter. En effektiv manager bör anta och räkna att där finns en olikhet istället för 

att förvänta sig att alla är lika och agerar på samma sätt i situationer. Till exempel så är det 

viktigt för en manager att betona, genom observation, se till vad som sägs istället för att 

försöka värdera händelsen utifrån tolkning. För att motverka att situationer som detta uppstår 

så kan man underlätta genom att ha utvecklingssamtal och att noga analysera hur projekt och 

dylikt hanteras och följer de mål och standarder som företaget har uppsatt för sig själva. 

 

En viktig aspekt kan även vara att man som manager eller anställd tar ett steg tillbaka för att 

analysera och försöka förstå sin egen kultur innan en annans undersöks. Detta synsätt dyker 

upp allt mer i organisationer där kulturella krockar tenderar att uppkomma. Genom att i första 

hand förstå sin egen kultur så öppnar det ett nytt synsätt där man ser hur man själv uppfattas 

av andra. Det kan vara lättare att förstå problem och eventuella kulturkrockar om man själv 

vet ens svagheter och svårigheter. 
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 Beamer´s (1995) modell kring en persons olika ”schemata” beskriver hur med hjälp av olika 

existerande mentala strukturer man kommunicerar interkulturellt vilket kan vara till stor hjälp 

vid analys av sin egen kultur och hur denna ändras beroende på mötande kulturer. 

Victor (1992)  menar att där finns sju olika variabler som bör tas hänsyn till när man betraktar 

och analyserar en annan kultur. Dessa sju variabler, språk, omgivning/teknologi, social 

organisation, olika sammanhang, kroppsspråkligt beteende och olika uppfattning rörande tid 

är viktiga att skapa frågeställningar kring när en ny kultur i en organisation hanteras. Genom 

att studera uppsatta frågor som organisationer kan situationsanpassa så kan detta resultera i 

egna slutsatser om hur man på bästa sätt undviker kulturella faktorer som kan komma att 

påverka kommunikationen. 

Teamet eller gruppen man arbetar i är viktig att analysera. Man måste lyssna och lära av sina 

medarbetare där man strävar efter att hitta ett bra och effektivt sätt att arbeta på. Genom att 

skapa sina egna värderingar och målsättningar inom gruppen så finns det inga undanflykter 

till att inte följa dessa ramar.  

 

Susanne (Volvo Cars) menar att det ännu är svårt att hitta specifika strategier för hur man når 

en effektiv kommunikation. I dagsläget har man fokuserat på olika mätningar kring vad som 

görs och åstadkoms. Det är även viktigt att sätta upp mål för att nå utveckling.  Inom 

miljöutveckling och arbetet kring så är det betydligt lättare att sätta upp tydliga ramar. Hållbar 

miljöutveckling är något som hela tiden måste utvecklas och sedan kommuniceras ut till 

kunderna till skillnad från kommunikationen som är mer situationsanpassad där en ledare eller 

anställd får ändra på sina strategier utifrån det uppsatta målet. I och med att alla enheter inom 

företaget har olika stor mångfald så är det svårt att sätta upp ramar för en hel organisation. 

I och med att vi är en global organisation så är även huvudspråket satt till engelska vilket gör 

det lättare att kommunicera världen över, säger Susanne. Volvo är den organisation som är 

helt global, vilket gör att en arbetsgrupp kan bestå av medarbetarbetare ifrån hela världen. 

Detta är ju såklart både negativt och positivt, men i slutändan så ökar ens kunskap kring 

kulturskillnader i kommunikation vilket blir till positivt för en framtida utveckling. 
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Jag tror att för att nå effektiv kommunikation inom en organisation så bör det ske en ständig 

satsning inom området. I och med globaliseringen så blir världen allt mindre vilket innebär att 

komplikationer kring olika mötande kulturer växer drastiskt. Ett internationellt företag bör ha 

en situationsanpassad strategi efter gruppen där man ser till gruppens bästa och anpassar 

målsättning och hur man når målet. Innan en organisation ger sig in i ett internationellt arbete 

så skall det finnas förberedande seminarier och utbildningar. Jag tror att det är viktigt att först 

fokusera på sin egen kutlur för att ens kunna förstå varför det finns kulturskillnader och varför 

kulturkrockar kontinuerligt uppstår i arbetssituationer.  Förberedande kurser skall vara direkt 

kopplade till en återkoppling där båda parter, eller flera, får en möjlighet att bearbeta positiva 

och negativa aspekter. Hur kan man göra bättre och annorlunda nästa gång? Dessa 

återkopplingar är viktiga för utvecklingen och kan bli till grunden för nya värderingar och 

ramar inom organisationen.  

I och med att tekniken även utvecklas kontinuerligt så måste man ta hänsyn till dessa 

skillnader som kan komma att uppstå. Beroende på vilket land, kultur, det handlar om så har 

tekniken utvecklas olika långt, om inte på olika sätt. Visst har det blivit lättare att 

kommunicera i och med tekniken, men det medför en del svårigheter. Till exempel så 

försvinner en del av den personliga kontakten allt mer vilket en del kulturer ser som en viktig 

del i förhandlingen. Känslor, kroppsspråk och attityd försvinner lätt vilket bör beaktas när 

man gör affärer och sätter upp ramar för sin arbetsgrupp.  
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5.2 Ledarskap och konflikthantering 

Hur skall man som ledare kommunicera i situationer där konflikter uppstår när de 

anställda har olika nationaliteter? 

Att konflikter uppstår sker av naturliga orsaker. Det ingår i vår sociala existens där det blir till 

verklighet när människan arbetar i olika grupper. Konflikter har blivit definierat som djupa 

skillnader som är svåra att lösa, kontra simplare och lättare sätt att lösa tvister (Burton 1986; 

Burgess and Spangler 2003).  I multikulturella team så förekommer det fler förhandlingsbara 

tvister än icke förhandlingsbara, men som då tenderar att grunda sig på kulturella normer, 

behov och intressen. Konflikter kan ofta kännas farliga där det är svårt att från början se en 

lösning och att denna kan leda till förmåner för gruppen. Konflikter underminerar målet för 

gruppen när en oenighet hindrar effektiv kommunikation, även fast konflikter kan bidra till 

förändring. Utan spänningar i en grupp så sker där ingen förändring och en grupp kan förbli 

stillastående där behov och önskemål blir ignorerade och otillfredsställda. Multikulturella 

gruppen kräver kreativa och kulturella strategier för att kunna hantera konflikter(Appelbaum 

et al. 1998). 

Olika kulturella normer leder till skiljaktiga perspektiv: relativa kulturella ramar, så som olika 

tillvägagångssätt för maktdistans relationer mellan managers och anställda. Andra normer 

såsom individualismen kontra kollektivismen, hantering av tid och interpersonellt utrymme är 

faktorer som skiljer sig åt på en arbetsplats (Hofstede 1980).  Problem som uppstår kring 

dessa kulturella normer kan skapa konflikter och producera spänningar. Interkulturell 

kommunikation och dess teori säger att situationer och vad som sagts uppfattas olika när det 

är kulturella filter inblandade. Detta är speciellt förekommande mellan den som talar och 

lyssnar på en arbetsplats, de vill säga kommunikationen mellan ledare och anställda (Fantini 

1991).  

 

I en interkulturell arbetsmiljö så är det extra viktigt för ledaren att se till vad för kulturella 

skillnader där finns för att på bästa sätt kunna hantera situationer när en konflikt uppstår. 

Ledarskapet är influerat av andra sociala ”spelare” såsom chefer, underanställda och högre 

uppsatt anställda. Genom att koppla ihop de slutledningsbaserade uppfattningarna och de 

erkänningsbaserade så får man reda på både de funktionella aspekterna och 

sammankopplingen av kunskap, underliggande, ledarskapegenskaper och beteenden som 

sedan skall skapa medel för att nå organisatoriska resultat.  
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Mina respondenter ser konflikter som både något positivt och negativt. Man ser en 

utvecklingsmöjlighet kring konflikter där man har en chans till att uttrycka sin egen åsikt. 

Konflikter kan ses som både något kreativt samtidigt som det är energikrävande. Vi har 

stående utbildningar som ges inom företaget kring hantering av konflikter för både ledare, 

medarbetare eller förberedande inför utlandsvistelser, säger Susanne (Volvo Cars). 

För att på bästa sätt motverka att konflikter uppstår på en arbetsplats så bör ledaren för en 

grupp i ett tidigt skede samla gruppen för en diskussion, för att gå igenom de ramar och 

regelverk som blivit uppställda inför processen. I detta första skede så är det viktigt för både 

ledaren och de anställa att få en chans till att yttra sin mening och kunna påverka hur man 

skall nå det uppsatta målet. Inom retailbranschen arbetar man mestadels med 

situationsanpassat ledarskap, vilket underlättar även här för medarbetarna vid ramsättningen 

av arbetsgruppen. Som ledare behöver man också bestämma sig för vilken sorts ledare man är 

och utser sig att vara. Är det ett hierarkiskt ledarskap eller inte? Osv.  

Just bra ledarskap kan vara svårt att definiera men där en fokus ligger på att som ledare vara 

närvarande, kunna bygga ett förtroende hos de anställda så att dem kan växa som människor. 

Kulturskillnader uppstår dagligen hos våra ledare, det kan till exempel räcka med att sträcka 

sig utanför Skandinavien för att stöta på olikheter, säger Susanne (Volvo Cars). 

Förberedande utbildningar och informations seminarier kan för en ledare vara till stor hjälp 

vid konflikthantering av en arbetsgrupp. Vad är det för grupp man leder och hur skiljer sig 

individerna åt. Jag tror att en inledande diskusson där det finns möjlighet till att dela tidigare 

erfarenheter och information kan vara till stor hjälp för hela gruppen. Som ledare är det viktigt 

att även vara påläst om hur de olika kulturerna ser på konflikter och dess hantering. Hur 

arbetar de olika individerna vanligen i gruppen? Som ledare så är det viktigt att tydligt 

informera de anställda om hur man ser på konflikter, att konflikter kan leda till något positivt 

och att en grupp med olika nationaliteter kan ha en positiv påverkan, då det omfattar en större 

världsbild inom gruppen.  
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5.3 Hållbar utveckling 

Hur kan en effektiv affärskultur bidra till en hållbar utveckling? 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser befintliga behov utan att äventyra 

kommande generationers förmåga att tillgodose sina behov” (volvocars.com) 

För att nå en hållbar utveckling så är det viktigt att sätta upp klara och tydliga riktlinjer för att 

på samma arbetssätt kunna nå de mål som är uppsatta. Att uppnå hållbarhet kan även ta tid, 

beroende på olika erfarenheter. I och med att världen globaliseras så lär man sig allt mer om 

varandras likheter och olikheter, vilket ger en utökad kunskap som i sin tur kan leda till ett 

mer effektivt arbete. Det är viktigt att hitta ett bra sätt att arbeta på när de anställda har olika 

kulturella bakgrunder. I de flesta branscher så ser man sig som öppna för nya kulturer, men 

ingen direkt information om hur detta skall hanteras framkommer. Kulturkrockar inom 

internationella företag är något som dyker upp hela tiden. Det krävs goda förberedelser för att 

förstår varför dem uppstår, samtidigt som en kulturkrock leder till utveckling och ny kunskap. 

Inför nästa liknande kulturutbyte så kan man vara förberedd på vad som kan bli till en 

eventuell kulturkrock. Denna nya kunskap blir till en utveckling som för organisationen till 

mer effektiv genom goda förberedelser. 

I och med att affärer sker allt mer internationellt världen över så krävs det en utveckling av 

företag för att inte bli utkonkurrerande. I dagsläget är det viktigt att allt sker just hållbart 

(miljömässigt, socialt och ekonomiskt). En bransch som har ett försprång inom området är 

turismbranschen. I och med att huvudsyftet med turism är nya upplevelser och möten mellan 

olika kulturer så har man under en längre tid arbetat ständigt med att motverka kulturkrockar. 

Samtidigt så ses kulturskillnader som något mer positivt i turismbranscher än negativt. Ett av 

huvudsyftet till att man reser kan vara att just komma ifrån sin egen trygga vardag för att 

uppleva andra kulturer. Begreppet ”hållbar turism utveckling” är fortfarande relativt nytt, men 

något som man arbetar med världen över. Den hållbara utvecklingen sker även inom 

företagen på destinationerna. Globaliseringen har gjort att det har blivit lättare att ta sig 

mellan olika destinationer vilket gör att även arbetsmöjligheterna ökar. Det är idag allt lättare 

att arbeta utomlands och olika kulturskillnader på arbetsplatser blir allt vanligare. 
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För framtida betydelse så tror jag att studier kring just kultur och hur dem skiljer sig ifrån 

varandra kan hjälpa företag som befinner sig i en expansionsfas. Har man dessa likheter och 

skillnader i åtanke så sker arbetet mer effektivt och man behöver inte stanna upp för att se 

över konflikter och missförstånd i lika stor grad. Förberedande och återkoppling tror jag är A 

och O där man har chans till att dela erfarenheter och tips med medarbetare sinsemellan.  

 

5.4 Slutsats 

Utifrån resultat så anser jag att där finns mycket relevant teori men att svårigheten ligger i att 

implementera teorin i praktiken. Min studie har hjälpt mig att få ytterligare kunskap kring 

området, där jag har kunnat koppla samman studien med tidigare teorier för att besvara mina 

frågeställningar. Det är också viktigt att påpeka att där finns ett intresse för en vidare 

utveckling inom området. Mina respondenter ser affärskultur som ett spännande område där 

en utveckling skapar möjligheter och nya yrken.  
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7. Bilagor  

Försäkringsbranschen 

 

 Hur skulle du beskriva hållbar/effektiv affärskultur? 

 

Den ska bygga på ett långsiktigt kundförhållande där målsättningen är att behålla 

kunden över tid och uppnå en acceptans för alla inblandade parter. Målsättningen ska 

vara att kunden upplever affärsmötet så bra att han/hon väljer oss som första alternativ 

vid nästa förfrågan. Om kunden har en positiv erfarenhet av tidigare kontakter med 

företaget/varumärket blir nästa möte mer effektivt eftersom man då kan hoppa över en 

del av införsäljningsprocessen. 

En hållbar/effektiv affärskultur är alltså där man arbetar långsiktigt och har som 

målsättning att över tid ge kunden bästa alternativet. 

 

 

 Hur arbetar man idag för en minskning av olika kulturkrockar inom din 

bransch? /Hur skulle du föreslå att man motarbetar detta? 

 

Vi anställer nya medarbetare med olika social och etnisk bakgrund för att lättare nå 

nya kunder som inte är integrerade i svenska samhället. 

Vi anser det är ett viktigt arbete/investering inför framtiden då detta är ett 

kundsegment på stark frammarsch. 

Såsom marknadsledande och kundägda ser vi det som viktigt att följa de förändringar 

som sker i samhället och bland de som bor i Sverige. 

 

 

 Varför är detta viktigt inför framtiden tror du? 

För den som vill vara konkurrenskraftig och en stark spelare i framtidens 

försäkringsmarknad, är det av största vikt att tidigt läsa de förändringar som sker i 

samhället utifrån befolkning och infrastruktur. Vår affärsidé är att utifrån det samhälle 

vi lever i, erbjuda vår kund den över tid bästa och mest prisvärda försäkringslösning. 
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 Hur ser du på konflikter? Bra eller dåligt, varför? 

Konflikter är sällan positivt i stunden, men oftast lärorikt över tid. 

Samtidigt oftast ofrånkomliga när människor möts och skall samarbeta. 

Med rätt analys och rätt använda ger de flesta konflikter bra underlag för att företag 

utvecklas och går vidare. I det avseende är konflikten positiv. 

Om man inte tar sig vidare och inte heller drar erfarenhet, med rätt feedback kan 

däremot en konflikt vara negativ för företagets utveckling 

 

 

 

 Vad är ett bra ledarskap? 

 Hur tycker du att man skall gå till väga om du som ledare har en arbetsgrupp fullt av 

olika nationaliteter? 

 

I tidigt skede samla gruppen och ha en diskussion om ramarna för gruppens samarbete 

och regelverket runt hur det ska gå till. Det är viktigt att alla får chans att säga sin 

mening och känna att de kan påverka, samtidigt som det också är viktigt att vara tydlig 

med vilka förutsättningar och mål som är uppsatta för verksamheten. 

 

Sedan måste man givetvis försöka fånga upp om det finns etiska/religiösa hinder i 

gruppen för att uppnå målen och kanske se om det är vissa saker som måste ändras för 

att åstadkomma en fungerande arbetsgrupp. 
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Retailbranschen 

 

 Hur skulle du beskriva hållbar/effektiv affärskultur? 

 

 

 Jag tror att en affärskultur som har starka/tydliga värderingar/mål/syften åstadkommer 

hållbarhet och effektivitet. Tror också att hållbarhet kommer med tid och erfarenheter. 

Vi är idag ett stort globalt företag och har lärt oss mkt längs resan! 

 

 

 Hur arbetar man idag för en minskning av olika kulturkrockar inom din bransch? /Hur 

skulle du föreslå att man motarbetar detta? 

 

 Generellt skulle jag säga att vi är rätt öppna för olika kulturer och  respekterar dem. 

’Vi är ett team’ är en värdering som säkerligen hjälper oss på vägen. 

 Vi tror på att vårt sortiment kan sälja globalt oavsätt kultur. Dock så har varje land 

inflytande när det gäller marknadsföring etc och närmare kontakt med kund- det är ju 

de som kan sin marknad. 

 Vi stöter självklart på kulturella krockar titt som tätt men oftast lär man sig hantera 

dem efter ett tag (rätt typ av kommunikation etc) och det finns oftast en hel del 

erfarenheter av att jobba med vissa svårare marknader (typ Asien) 

 

 Varför är detta viktigt inför framtiden tror du? 

 

 Globaliseringen och ny teknik medför att det blir lättare för företag att göra 

affärer oberoende av avstånd. På det viset möts fler kulturer och erfarenheter 

skapas. För företag som är i expansionsfas kan det kanske vara bra att ha 

kulturskillnader i åtanke. 

 Hur ser du på konflikter? Bra eller dåligt, varför? 

 

Konstruktiva konflikter som leder framåt är bra. Det är nog oundvikligt i alla 

typer av företag- stora som små. Jag tror att rekryteringsprocessen är en 

jätteviktig del, ett tillfälle där man kan avgöra om företagets värderingar och en 

individs värderingar överensstämmer. Stämmer grundtankarna (vi är ett team, 
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raka rör, keep it simple etc) så skapar det nog förutsättningar för att man når 

kvalitativa lösningar på konflikter 

 

 Vad är ett bra ledarskap? 

Hur tycker du att man skall gå till väga om du som ledare har en arbetsgrupp 

fullt av olika nationaliteter? 

 Jag tror generellt på situations anpassat ledarskap. Vissa 

personer/kulturer/grupper behöver raka direktiv och en hierarki är otroligt 

viktigt. Andra ser en platt organisation som fördelaktigt och det är upp till 

chefen och gruppen att försöka få alla att förstå varandras olikheter, respektera 

dem och att komma överens om en gruppkultur som samtliga kan arbeta efter 

oberoende av kultur. Att byta kunskap/erfarenheter kan vara ett bra första steg. 

 En ledare som skapar den möjligheten och kan coacha sin grupp och hjälpa 

dem dra nytta av olikheterna isf att se dem som hinder är att föredra. 
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Studerande 

 

Hur skulle du beskriva en hållbar/effektiv affärskultur? 

 

Genom att ha en bra internkommunikation och öppen dialog på ett företag kan alla anställda 

få en tydlig bild av verksamhetens affärskultur och känna sig som en i gruppen. Företag är 

uppbyggda på olika sätt; en del har en hierarkisk organisation där kommunikationen sker från 

översta chefen och ned till sina anställda medan andra har ”platta” organisationer (som är mer 

vanligt idag) där kommunikationen mellan de anställda sker både nedifrån och uppifrån. Alla 

anställda på ett företag bör bli sedda och inkluderade som en viktig del i företaget och dess 

uppsatta mål och få kontinuerlig feedback på sitt arbete.  

 Hur arbetar man idag för en minskning av olika kulturkrockar inom din bransch? /Hur 

skulle du föreslå att man motarbetar detta? 

Student! 

 Varför är detta viktigt inför framtiden tror du? 

I och med globaliseringens utveckling ingår allt fler företag i samarbete internationellt och då 

bör de studera partnerföretagets kultur. Inte minst nationens kultur, även vilka normer de har i 

landet, om de har en annan organisationsuppbyggnad och liknande. Det är viktigt att 

förbereda sig på att kulturkrockar kan uppstå men genom att skapa förståelse för andra 

kulturer kan ovana situationer underlätta.  

 Hur ser du på konflikter? Bra eller dåligt, varför? 

 

Konflikter kan vara både positiva och negativa då en konflikt faktiskt kan resultera i en 

starkare relation. Men enligt mig är det viktigast att man försöker lösa konflikter så snabbt 

som möjligt och är öppen för att alla parter kan få öppna upp sig ang problemet. Jag tror att ju 

längre man väntar med att försöka lösa ett problem eller eventuella missförstånd desto större 

blir problemet i slutändan.  

 Vad är ett bra ledarskap? 
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Hur tycker du att man skall gå till väga om du som ledare har en arbetsgrupp fullt av olika 

nationaliteter? 

En ledare ska vara öppen för individer olikheter, vare sig det handlar om kultur, etnicitet, 

intressen och så vidare. Jag anser att en ledare ska studera respektive kultur som de olika 

nationaliteterna har och försöka anpassa undervisningen så att alla känner sig trygga i 

situationen. Det gäller allt ifrån fysisk kontakt vid konversationer, klädsel, sättet att tala till 

någon annan men också redogöra för gruppen hur den inhemska och företagskulturen är.   
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Vården 
 

 Hur skulle du beskriva hållbar/effektiv affärskultur? 

 

 

Representanter från olika kulturer arbetar nära varandra med tydliga klara riktlinjer 

som alla berörda tolkar på samma sätt  

 

 

 

 Hur arbetar man idag för en minskning av olika kulturkrockar inom din bransch? /Hur 

skulle du föreslå att man motarbetar detta? 

 

 

             Lyssna in medarbetare från olika kulturer  

 

 Varför är detta viktigt inför framtiden tror du? 

 

Iframtiden kommer innebära ännu mer blandning av kulturer bl A pga att många reser 

mer , arbetar utomlands och har lärt sig att förstå olika kulturer  

 

 Hur ser du på konflikter? Bra eller dåligt, varför? 

 

Bra - för finns det aldrig konflikter kan vi inte utveckla - högt i tak är bra - med 

möjlighet att säga Vad man tycker 

 

 Vad är ett bra ledarskap? 

Hur tycker du att man skall gå till väga om du som ledare har en arbetsgrupp 

fullt av olika nationaliteter? 

 

             Inte sopa under mattan ! Lyfta fram problem på bordet och jobba med det  
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Affärskultur – en kvalitativ intervju med Susanne Phillips – Manager 

Purchasing Academy (VOLVO Cars) 

 

 

Inledningsfrågor: 

 Hur skulle ni beskriva begreppet hållbar/effektiv affärskultur?  

 Hur har ni tidigare arbetat för att nå en effektiv affärskultur? 

 Har det uppstått några problem på vägen? Ex: 

 Framtidsplaner för att nå hållbarhet? 

Lite olika vart man är, beroende på om man jobbar internt eller utåt. Relationer, leverantörer 

och kunder. Konteniutet , HR, 

 

 Hur ser er mångfald ut på företaget, nationaliteter, olika bakgrunder osv? 

Vi har mål, diversitymål. Försöker att få in ett visst typ antal kvinnor med mera. En diversitet 

i företaget. Arbetar inriktat där vi vill ha diversitet inom företaget genom att anställa folk ifrån 

olika kulturer, bakgrunder,ålder,  kvinna/man m.m. Vi har engelska som huvudspråk och krav 

– företagsspråket. Bara positivt med olika nationaliteter. Arbetar aktivt för att hitta folk ifrån 

olika länder, ny kunskap, vad som tilltalar och kan hjälpa inför framtiden med kommunikation 

mellan olika länder. 

Tvärkulturell kommunikation 

 Har ni någon nuvarande strategi för att uppnå effektiv kommunikation inom företaget?  

Inte mer än att vi mäter, uttalade kopior ifrån företagsledningen. Vi mäter det man levererar, 

får frågor på och arbetar med. Satt mål för att uppnå detta. Kommunicerar genom att locka 

folk i skolor, ungdomar att komma och söka jobb på Volvo. Rekrytering och 

chefsutbildningar. Men ingen direkt kommunikationsstrategi. Däremot finns det klara ramar 

för arbete kring miljö medan kommunikationen är situationsanpassad där varje ledare får 

anpassa sig efter hur gruppen ser ut. Alla enheter har olika diversitetsgrupper som träffas och 

skapar riktlinjer. I och med att vi är en global organisation så är det självklart att engelska är 
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språket. Volvo är den organisationen som är helt globalt. En grupp kan bestå av folk från alla 

typer av länder, med både för och nackdelar. 

 

 I affärssammanhang mellan olika nationaliteter, ingår där förberedande information 

om hantering av kulturella skillnader som sedan följs upp av en återkoppling för 

eventuell utveckling?  

Utbildningar körs hela tiden. Vi har även exchangeprogram mellan länder för att utbyta 

erfarenheter och skapa eventuell utveckling och sprida volvokulturen. Lära ut vad ”the volvo 

way” är. Värderingar osv. Ett svenskt perspektiv. Även utbildning om hur vi svenskar 

uppfattas, seminarier, pratar om det – då finns det - ett medvetande. Här är våra skillnader, här 

är våra likheter. Hur samhällen är uppbyggda osv 

 Har ni tidigare stött på problem på grund av kulturskillnader vid kommunikation?  

Uppstår hela tiden. I början kanske man inte tänkte sig för, till exempel i ett telefonbaserat 

möte. Man måste lära sig utifrån erfarenheter och jobba på. Missförstånd, engelska språket 

och hur man bäst uttrycker.  

 

-Hur har detta lösts? 

-Gav lösningarna och resultaten positiva ”outputs”/ utveckling för företaget? 

Vi har tagit in mycket feedback om vad för problem som kan uppstå och därför fått extra 

punkter att tänka på vid nästa möte osv. Tekniken har även förbättras vilket gör det lättare att 

kommunicera. Tidsaspekter beroende på vilket land man kommunicerar med. Direkta möten 

har minskat i och med att den största kunden är så pass långt bort. Tekniken har underlättat 

kommunikationen då man kan ha videor på och se samma saker. Kommunikationen har ökat 

på grund av tekniken och blivit allt med effektiv. 
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Konflikthantering – Kulturella skillnader 

Hur ser man på konflikter inom företaget?  

Både kreativ och energikrävande. Stående utbildningar kring hantering av konflikter. Bara för 

att man har motsättningar så behöver det inte bli negativs outputs. Det pågår ständigt 

utbildningar som effektiviseras för all typ av konflikthantering.  

 

Ledarskap 

”närvaro, finnas där, påverka, inspirera och utmana genom att ställa högt ställda mål och låta 

människan växa.” 

”att leda med mod handlar om att våga ta risker för att göra det rätta. Och att stötta kollegor 

som gör det samma.” 

”bygga förtroende – att ta ansvar snarare än att ta kontroll.” 

 Hur förbereds ledare på eventuella kulturella skillnader som kan uppstå i en 

arbetsgrupp? 

Situationer som uppstår dagligen. Det räcker att sträcka sig utan för skandinavien. Vi har 

ledarskaps utbildningar. Blir man chef så blir man erbjuden att direkt gå chefsutbildningar 

kring arbetslagar, management, arbetar tillsammans med försäkringskassan osv. Hur man 

hanterar konflikter, rekrytering, sätter utmanande mål. Vad är det man leder? Är det en grupp 

med gemensamma mål eller är det individualister. Att se till gruppen och att anpassa sitt 

ledarskap efter hur gruppen ser ut. Beroende på vad man arbetar med, det kan vara flera 

kulturer. Man måste anpassa sig efter ”Volvokulturen”. Språket man ibland vara en negativ 

faktor där anställda i en grupp som inte kan uttrycka sig till 100% på engelska. Där kanske 

relationen är viktigare och ledaren bör se detta. 
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Till exempel: Olika typer av maktdistans Hierarki  

 Maskulint/feminint Stor skillnad  mellan  Asien och Sverige 

 Osäkerhetsundvikande 

 Fatalism 

 Relation vs målrelaterade – Kina/Sverige 

  

Framtida mål och visioner? 

Jättetuffa mål. 2020 ska vi leverera 20 miljoner och bidraget till att vi skall överleva. Ändra 

våra processer, kompetensutveckling för att effektivisera. Utbildning sker externt och internt. 

Trainee- Trainee utbildning ifrån båda håll. Utbildning kan till exempel vara att skicka iväg 

någon till ett kundland där denne sedan får utbilda andra kring erfarenheter vid hemkomst. 

Väl utomlands går man oftast in i en befintlig organisation för att se hur saker och ting 

fungerar på plats. På ett Trainee program byter två med samma tjänst plats för att se hur det 

andra utbyteslandet arbetar och tar med sig sina erfarenheter hem. 

 


