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FÖRORD 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som via intresse och 

engagemang har hjälpt oss att slutföra vår studie. Vi vill följaktligen framföra ett stort 

tack till Sven Henriksson, Sofia Langfos, Jörgen Johansson, Carin Carlsson, Jonny 

Sandstedt, Ulf Magnusson, Olle Lindblom och Peter Ericson.  

 

Vi vill även lyfta fram vår handledare, Kjell Arvidsson, som genom sin kunskap inom 

ämnesområdet har hjälpt oss att utveckla vårt angreppssätt genom sitt kritiska 

förhållningssätt och sina insiktsfulla kommentarer. Vår handledare har med högsta 

seriositet hjälpt oss under hela arbetsprocessen. Vidare vill vi även rikta ett tack till vår 

examinator, Mikael Lundgren, för sitt noga analyserande och  motiverande feedback 

genom vårt arbete. Avslutningsvis vill vi uttrycka ett tack till våra opponenter och 

övriga deltagare i vår seminariegrupp som har bidragit till uppsatsens kontinuerliga 

utveckling.  

 

Sist men inte minst, vill vi tillägga att vi personligen har ett genuint intresse för den 

globala arenan och kan nu konstatera att vi har fått ett ökat intresse för att söka oss 

utomlands. Vi är av åsikten ”hemma bäst, men borta minst lika bra!”.  

 

 

Kalmar 27 Maj 2014  

 

 

 

 

Ida Frostensson Louise Granquist  

  



  
 

III 

SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur och i vilken utsträckning en 

svensk utstationerad ledare behöver anpassa sig och sitt ledarskap efter kulturen i 

värdlandet. Följaktligen skall olika ledares uppfattningar om tidigare 

utlandsstationeringar undersökas. För att uppnå syftet med studien har vi utformat tre 

problemformuleringar. Studiens problemformuleringar är som följande; På vilket sätt 

påverkar ledarens tidigare erfarenheter och kunskaper rörande utlandsstationering 

hennes/hans ledarskap i ett nytt tvärkulturellt sammanhang? Hur påverkas en ledares 

ledarstil av kulturen i värdlandet? Hur hanterar utstationerade ledare motstridiga krav, 

det vill säga skillnader i förväntningar från medarbetarna och den högre ledningen?  

 

Vidare har vi valt att använda oss av en abduktiv ansats för att genomföra en kvalitativ 

forskningsstrategi och tillämpat åtta fallstudier för att skapa underlag för att kunna 

urskilja mönster. Fallstudierna baseras på åtta svenska ledare med erfarenhet av 

utlandsstationering.  

 

Den teoretiska referensramen är strukturerad efter tre huvudteman som innefattar; 

kunskaper och kompetenser en global ledare bör besitta, relationen mellan ledare och 

medarbetare, samt motstridiga krav.  Teorin följs av ett kombinerat empiri- och 

analysavsnitt där det redogörs för studiens åtta respondenter, som sedan analyseras och 

tolkas utifrån teorin.  I empiri- och analyskapitlet presenteras de mönster vi har kunnat 

urskilja. Studiens tre huvudteman är även genomgående för empiri- och analyskapitlet.  

 

Studiens slutsats påvisar att en ledares tidigare erfarenheter och kunskaper påverkar 

dennes ledarskap och uppfattning av kulturen i värdlandet. Vidare kan vi konkludera att 

ett svenskt ledarskap är tillämpningsbart i en internationell kontext, samt att motstridiga 

krav är mer påtagliga på hemmaplan än i värdlandet. Avslutningsvis kan vi sammanfatta 

att hemma må vara bäst, men borta är nog minst lika bra. 

 

 

 

Nyckelord: Tvärkulturellt ledarskap, Svenskt ledarskap, Kulturell intelligens, Globalt 

tankesätt, Globalisering, Kulturella dimensioner, High- and low context-cultures, 

Motstridiga krav  
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ABSTRACT 
The aim of this thesis is to create an understanding about how and to what extent a 

Swedish expatriate manager needs to adapt his/her leadership in accordance with the 

culture of the host country. Thus shall different managers’ perceptions of experienced 

management overseas be studied. To accomplish our aim, three different problems have 

been designed. These are as follows: In what way does the manager’s earlier 

experiences and knowledge about expatriation affect her or his leadership in a new 

cross-cultural context? How does the culture of the host country affect the expatriate 

manager’s leadership? How does the expatriate manager handle contradictory demands: 

that is differences in expectations from subordinates and the higher management?  

 

We have chosen to use an abductive approach in order to do a qualitative study and we 

have therefore conducted eight case studies to create a foundation for distinguishing 

patterns.The case studies are based on eight Swedish managers with experience from 

expatriation.  

 

The theoretical framework is structured upon three main themes including; knowledge 

and skills a global leader needs to possess, the relation between the leader and 

subordinates, and contradictory demands. The theory is followed by a combined 

empirical data- and analysis chapter where we present our eight respondents, whom are 

then analyzed and interpreted based on the theory. In the empirical data- and analysis 

chapter the patterns we have been able to distinguish presented. The three main themes 

are consistently throughout this chapter.  

 

The conclusion of the study is that a managers experiences and knowledges affects his 

or her leadership and perception of the culture in the host country. Furthermore, we can 

conclude that a Swedish leadership is applicable in an international context, and that 

contradictory demands are more distinct at home than in the host country. Finally we 

can summarize our study by stating that home is good, but overseas may be just as 

good.  

 

Keywords: Cross-cultural management, Swedish leadership, Cultural intelligence, 

Global mindset, Globalization, Cultural dimensions, High and low context cultures, 

Contradictory demands 
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1 INTRODUKTION 
I följande kapitel redogörs för studiens bakgrund och problematisering. 

Problematiseringen mynnar sedan ut i en problemformulering, där vi har valt att 

formulera tre delproblem. Slutligen ges en redogörelse för uppsatsens syfte, 

avgränsningar och disposition.   

 
1.1 Bakgrund 
Att utlandsstationerade ledare återvänder innan officiell tid för uppdraget slutförts har 

blivit en utbredd företeelse (Chalre, 2014). En avbruten utstationering resulterar i höga 

transaktionskostnader för organisationen i fråga och vad som ligger till grund för 

fenomenet kan vara svårt att definiera. Hill (2003) menar att ledare från olika delar av 

världen tycks ha olika orsaker till att avbryta en utstationering i förtid. Författaren 

beskriver att den vanligaste orsaken till att utstationerade europeiska ledare återvänder i 

förtid är av att ledarens partner inte klarar av anpassningen till det nya landet. Vidare 

beskriver Hill att Japaners största anledning till för tidig hemkomst är oförmågan att 

hantera det ökade ansvar som läggs på ledaren. Oavsett vad som ligger till grund för en 

avbruten utlandsstationering, kan det konstateras att ledarskap i en internationell kontext 

är ett komplicerat fenomen (Moon, 2014). En utstationerad ledare måste acceptera 

lokala och vedertagna seder, men även sträva efter internationella standarder. 

Globaliseringen pressar organisationer till att kunna prestera utanför nationsgränserna 

och integrera med internationella aktörer, vilket har lett till en ökning av interkulturella 

sammankomster vartill utstationering kan inkluderas. Moon (2014) menar att ledare 

behöver ha självinsikt om den egna kulturen för att kunna bli framgångsrik i 

mångkulturella sammanhang. 

  

Globaliseringens effekter på affärsvälden    

Hamilton & Webster (2012, p.5) beskriver Globalisering som ”the creation of linkages 

or interconnections between countries”. Författarna menar att globaliseringen 

förespråkar ett gemensamt förtroende mellan olika länder och att den har öppnat och 

suddat ut gränserna när det kommer till affärer. Globaliseringen har medfört att 

förflyttning av varor/tjänster, kapital och människor inom företagsvärlden har ökat 

kraftigt. Vidare nämner författarna tre framstående anledningar till att organisationer 

väljer att investera utomlands; behovet av tillgång till andra marknader, sökandet av 

lägre produktionskostnader, resurser och andra tillgångar. För att kunna etablera affärer 
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utomlands använder organisationer sig av befintlig personal och stationerar dem i valt 

område för en -många gånger tidsbestämd- period. Hill (2003, p.607) beskriver en 

utlandsstationerad som ”En medborgare av ett land som jobbar i ett annat land.” . 

Anledningen till att ledningen väljer att utlandsstationera sin personal är för att utveckla 

ledare inom organistionen samt att sprida värdefull know-how mellan olika delar av 

organisationen som är förlagda i olika länder. 

      

Schneider och Barsoux (2003) menar att en ledares brist på kunskap om kulturen i 

landet han eller hon är utstationerad i kan ha negativa, kanske till och med förödande 

konsekvenser. Författarna beskriver bland annat ett scenario där ett amerikanskt företag 

köpt upp en oljerigg på en ö i Stilla Havet. En kort tid efter uppstarten besökte delar av 

ledningen riggen och möttes av en fruktansvärd syn: deras utstationerade chef hade 

blivit halshuggen av besättningen. Det visade sig att ålder sågs som en statussymbol 

inom kulturen i området och besättningen på riggen kunde inte hantera att bli ledda av 

en yngre chef, så de tog livet av honom. Fler händelser där kulturfriktion är tydlig, om 

än kanske inte lika dramatiska, beskrivs av företagaren Daniel Hedebeck (2014). Då 

hans företag inledde ett partnerskap med ett kinesiskt företag uppstod flertalet incidenter 

som satte samarbetets framtid på spel. Ett exempel värt att nämnas är skillnader i synen 

på mutor. I Kina är det inte ovanligt att ge bort gåvor, såsom dyra bilar eller 

golfmedlemskap till potentiella kunder vid förhandlingar; det anses vara en del av 

kulturen. Det svenska management-teamet hade däremot en helt annan syn på saken. De 

ansåg fenomenet som etiskt fel och ren och skär korruption. Parterna kunde inte komma 

överens i frågan och då flera andra kulturrelaterade incidenter utspelat sig blev 

skillnaderna så påtagliga att det resulterade i att den svenska delen köpte ut sig ur 

organisationen och lämnade den kinesiska marknaden. 

      

Att förbereda sig inför en utlandsstationering 

Schneider & Barsoux (2003) beskriver att väl förberedda ledare klarar sig betydligt 

bättre under sin utlandsstationering än ledare som inte förberetts nämnvärt, samt att 

anpassningen till den nya kulturen går snabbare om ledaren har goda förkunskaper om 

värdlandet. Vi har svårt att tro att alla som misslyckats med en utlandsstationering har 

låtit bli att insamla kunskap om landet och kulturen, och undrar med anledning av det 

hur det kan komma sig att många ledare ändå stöter på problem när de väl påbörjar sin 

utlandsvistelse. Om det går att påvisa att förberedelser och kunskap om kulturen i det 
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nya landet hjälper en ledare att nå framgång, ställer vi oss frågan om det även är till 

ledarens fördel att ha varit utstationerad tidigare, till ett annat land? Schneider och 

Barsoux (2003) är av denna åsikt. De hävdar att utlandsvistelse i allmänhet, och 

utlandsstationering i synnerhet, har stor betydelse för hur pass väl en ledare klarar av att 

hantera det nya kulturklimatet. Då författarna är av åsikten att kultur bäst kan observeras 

genom att vistas i den, samt att den egna kulturen endast kan beskådas utifrån för att 

skapa förståelse för den, menar de att en större erfarenhet av att vistas i andra kulturer 

hjälper ledaren att få en mer fasetterad vy inför nya kulturmöten. 

  

Den globala ledaren i ett tvärkulturellt sammanhang    

Schneider & Barsoux (2003) förklarar att kultur är den mest underskattade externa 

faktorn som påverkar ledarskapet. Författarna menar att det första steget för en ledare att 

överleva i en internationell kontext är att erkänna vikten av kultur och dess påverkan på 

just ledarskapet. Thomas (2002) tillägger att en internationell manager kan tolka sina 

egna aktiviteter som globala, men att den nationella miljön är starkt baserad på 

koncepten av nationell auktoritet. En utstationerad ledare ställs inför utmaningar i att 

respektera exempelvis det nya landets lagar, ekonomi och politik, men merparten av 

forskare anser att det är en än mer komplex utmaning att hantera kulturen. Det grundas i 

att kultur är en komplicerad faktor att observera eftersom det influerar det individuella 

beteendet. Kultur i Thomas (2002) och Schneider & Barsoux (2003) mening berör mer 

den sociala och abstrakta aspekten i olika levnadsmönster. Vi ställer oss kritiska till 

kultur i den här innebörden, då vi ser att det är problematiskt att särskilja kulturaspekten 

i ledarskapet. Vi grundar vår tanke i att det finns olika dimensioner i begreppet kultur 

(Hofstede, 2001). Vi vill tillägga att det kan vara lika komplext och problematiskt att 

bemöta främmande ekonomi, lagar och politik. Vår tanke baseras på att kulturaspekten i 

det internationella ledarskapet inte är en enskild komponent, utan genomsyrar varje 

enskild aktivitet. 

      

Forskning visar att traditionella ekonomiska barriärer gradvis minskar beroende på 

globaliseringen, men att olika ekonomiska system fortsätter att vara komplexa att förstå 

för externa parter (Thomas, 2002). Följande argument visar ett samband till Hofstede 

(2001) som förklarar att ledarskapet påverkas av kulturella och institutionella kontexter 

och därför inte kan föras från en kultur till en annan utan att ställa till med hinder. 

Hofstede (2010) menar att även om nationer i sin natur är splittrade när det kommer till 
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kultur, tenderar ändå medborgarna i nationer att tillskrivas kollektiva egenskaper. Det är 

inte ovanligt att beskriva något som ”typiskt svenskt” eller ”typiskt japanskt”. Vidare 

menar Hofstede att detta ofta görs av praktiskt syfte då nedbrytning på en organiskt 

homogen samhällsnivå blir för svåråtkomligt. Däremot menar Hofstede att det ändå kan 

vara bra att utvärdera kulturer utifrån ett nationellt perspektiv eftersom ett av syftena 

med kulturforskning är att främja interaktionen mellan nationer. Antropologen Edward 

T. Hall har studerat och kategoriserat kulturer i ett nationellt perspektiv som benämns i 

termerna high- och low context-cultures (Hall, 1981). Halls studier om high- och low 

context-cultures hänvisar till kulturella faktorer som redogör för skillnader i 

värderingar, normer och sociala tillämpningar. Sverige anses vara en low context-

culture som innebär att människor strävar efter att kommunicera tydligt, men lägger inte 

stor vikt på att värdera ett enskilt ord. I en low context-culture kommuniceras 

informationen i explicita koder snarare än i fysiska sammanhang. En kultur betraktas 

inte som endast "high" eller "low" i absolut mening, eftersom varje meddelande kan 

presenteras på en skala från hög till låg. 

 

Isaksson (2008) beskriver vad som kan anses vara typiskt svenskt ledarskap utifrån ett 

utländskt perspektiv, där studieobjekten har varit anställda som har arbetat under en 

svensk chef. Svenskt ledarskap karaktäriseras av att vara handlingskraftigt, 

konfliktundvikande och grupporienterat. Vidare beskriver Isaksson att svenska ledare 

uppfattas vara lyhörda och relationsskapande gentemot sina anställda. Vi anser att det är 

intressant att författaren har ett utländskt perspektiv på svenskt ledarskap i sin studie, då 

vi menar att det kan vara svårt att tolka och definiera den egna kulturen. Detta är i 

enlighet med Schneider & Barsoux (2003) som menar att en person behöver stå utanför 

kulturen för att kunna uppfatta den. 

      

Gesteland (2002) är en dansk professor som har forskat om tvärkulturellt affärsbeteende 

och presenterar bland annat en profil för den svenska förhandlaren. Han förklarar att 

relationsskapande kulturer som Asien och Mellanöstern kan bli överraskade över hur 

svenskar är redo för att göra affärer över första mötet och efter bara några minuter av 

småprat. Vidare är blygsamhet, ödmjukhet och brist på självsäkerhet karaktäristiska 

drag i Sverige. Slutligen är svenskar i regel punktliga i tid och förväntar sig att 

affärspartners också är det. 
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1.2 Problematisering  
Tvärkulturella relationer mellan ledare och medarbetare  

Ledarskapets baskomponenter är enligt Fayol (1949/2007) planering, organisering, 

koordinering och kontrollering. Mintzberg (1975/2007) tillägger att ledarskap 

inkluderar ledare, följare och relationen som produceras i interaktionen mellan dem. 

Aktiva ledare och aktiva följare integrerar i en ömsesidig påverkansprocess där båda 

parter konstruerar ledarskapet. Leader-member exchange theory (LMX) är en 

ledarskapsteori som fokuserar på relationen mellan ledare och medarbetare 

(Sveningsson & Alvesson, 2010). LMX-teorin diskuterar och förklarar sambandet 

mellan olika kvaliteter på relationer och attityder på arbetsplatsen. Vidare innebär 

LMX-teorin att en relation påverkas av båda parternas personligheter, karaktärer och 

kompetenser. En relation präglas av ett högre eller lägre utbyte av ansvar, förtroende 

och stöd. Vi uppfattar att LMX-teorin främst grundas i interpersonella relationer mellan 

ledare och medarbetare, vilket är i enlighet med Robbins (2003) som menar att ledaren 

inrättar en speciell relation till en liten grupp beroende på tidspress. Robbins menar 

även att medarbetarna tenderar att kategoriseras i olika grupper: in- och outgrupper. 

Medarbetarna som placeras i in-gruppen känner sig motiverade och bidrar till 

organisationens syfte beroende på att de får mer uppmärksamhet och stöd från ledaren. 

Medarbetarna kategoriserade i out-gruppen är inte i lika hög grad engagerade och 

relationen till ledaren bygger på formella interaktioner. Vi anser att det är oklart och 

problematiskt att definiera varför medarbetare kategoriseras i antingen in- eller 

outgrupper, men vill poängtera den betydande faktorn med interpersonella relationer på 

arbetsplatsen. 

 

Vi ser ett samband mellan LMX-teorin och Halls high- och low context-cultures. I high 

context-cultures är det enkelt att avgöra vilken medlem som tillhör gruppen eller inte 

(Hall, 1981). Det beror delvis på att kommunikationen grundas i informella regler och 

delaktighet i integrationen. En annan aspekt kan bero på att samhörigheten i en high 

context-culture är stark och djup jämförelsevis med en low context-culture. I en low 

context-culture kan det vara problematiskt att förstå indelningen av in- och outgrupper i 

den bemärkelsen att relationen grundas på formella interaktioner (Robbins, 2003). Vi 

ställer oss frågan hur det kan vara en ömsesidig påverkansprocess mellan ledare och 

medarbetare, vilket är i enlighet med Sveningson & Alvesson (2010), när LMX-teorin 

menar att medarbetarna kategoriseras i in- och outgrupper av ledaren? Problematiken 



  
 

6 

grundar sig i att relationen mellan följare och ledare inte är enkel och linjär och därmed 

är det av vikt att se följarna som medskapare till ledarskapet. Vi ser att problematiken 

kan motiveras av Halls high- och low context-cultures som visar vikten av kulturens 

påverkan på integrationen mellan ledare och medarbetare. Thomas (2002) menar att 

Skandinavien kan kategoriseras i en low context-culture, och därmed ställer vi oss 

frågan hur friktionen kan te sig när en svensk ledare från en low context-cultures ska 

leda en grupp medarbetare från en high context-culture? 

 

Moran, Harris & Moran (2011) menar att könsnormer varierar i olika kulturer och kan 

påverka hur män och kvinnor kombinerar förväntade roller som de antas agera efter i sin 

kultur. Kultur skapar förväntade normer och värderingar i könsrelaterade beteenden och 

det finns skillnader inom länder och kulturer samt dess utspel. Vi ställer oss frågan vad 

som är feminint och maskulint ledarskap i betraktarens öga? Teoretikerna är oense i 

frågan och anser att dokumentationen av kulturskillnader mellan manligt och kvinnligt 

grovt har generaliserats (Mendenhall, Kühlmann & Stahl, 2001). Författarna menar att 

variabler som till exempel ålder, generation, organisationsstruktur och världsekonomi 

har försummats i beräkningen. Vi undrar då om scenariot på oljeriggen som beskrevs i 

bakgrunden hade utspelat sig annorlunda om den utstationerade chefen hade varit en 

kvinna? I scenariot miste ledaren livet på grund av att denne ansågs för ung för att 

kunna leda de äldre arbetarna, och vi ställer oss frågan om även kön kan anses som en 

stark statussymbol i olika kulturer. Slutligen föreslår Mendenhall, Kühlmann & Stahl 

(2001) att alla managers idag ska inkorporera ett mer feminint ledarskap. Detta grundar 

sig i att feminint ledarskap är starkt sammakopplat med empowerment, vilket 

författarna menar lämpar sig bra på den globala arenan. 

 

Den svenske ledaren – otålig, svag och mesig?  

Den växande globala miljön i affärsvärlden har resulterat i att organisationer har tillsatt 

tvärkulturella grupper som inkluderar medlemmar från olika länder (Gibson & 

Vermeulan, 2003). Mångfalden av gruppmedlemmar kan orsaka längre inlärningstid för 

att åstadkomma effektiva processer än förslagsvis kulturellt homogena grupper. Brett, 

Behfar & Kern (2006) förklarar att ledare och medarbetare som grupperas i 

multinationella grupper möter svårigheter i form av att utnyttja individuella styrkor och 

samtidigt minimera samt koordinera kommunikationsproblem och varierande arbetssätt. 

Författarna menar att den största skillnaden mellan nationella och multinationella 
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grupper beror på hur konversationer och direkt konfrontering förs mellan ledare och 

medarbetare. Ett exempel är att ledare från individualistiska och low context-cultures 

tenderar att tolka gruppmedlemmar från kollektiva och high context-cultures som 

mindre effektiva, passiva och negativa. Ledare från kollektiva och high context-cultures 

uppfattar istället en ledares kommunikationsstil från en individualistisk och low 

context-culture som otålig och onödigt brådskande och oförskämd. 

 

Mot bakgrund av ovannämnd diskussion undrar vi vilken eventuell problematik som 

kan tänkas uppkomma vid skillnader av förväntningar på ledarskap och följarskap? Dr 

Zhongping Zhang (2014) förklarar att en svensk chef förväntas att agera som en 

stödfunktion gentemot sina medarbetare medan en kinesisk chef främst ska fatta beslut, 

ta ansvar och visa hur arbetet ska utföras. Den svenska ledarstilen kan därför uppfattas 

som svag och osäker av kinesiska medarbetare. Schneider & Barsoux (2003) beskriver 

att utstationerade ledare ofta ställs inför liknande dilemman då de har en lojalitet och ett 

ansvar gentemot ledningen på hemmaplan, medan de samtidigt måste lita på det lokala 

kontoret att uppnå uppsatta visioner. Fenomenet kan leda till motstridiga krav där 

direktiven från huvudkontoret står i konflikt med lokala värdegrunder. Ledaren försätts 

då i en prekär situation där denne måste avgöra ett lämpligt tillvägagångssätt för att nå 

förväntat resultat utan att försaka någon av sidorna. Vi tycker att exemplet visar på 

säregna kulturella tolkningar och förväntningar på vilket ledarskap som anses vara 

legitimt i olika kulturer. Vi undrar dock vilka konsekvenser det innebär när, i många 

fall, kulturella skillnader baseras på antaganden och fördomar. Vem bär huvudansvaret 

över kulturell integration mellan ledare och medarbetare? – är det båda parters ansvar 

att uppmuntra till ett öppet klimat eller är det ledaren? 

 
1.3 Problemformulering 
För att öka förståelsen för hur ledarskap över nationsgränser kan te sig har vi valt att 

dela in vår problemformulering i tre delproblem. 

 

Ø På vilket sätt påverkar ledarens tidigare erfarenheter och kunskaper rörande 

utlandsstationering hennes/hans ledarskap i ett nytt tvärkulturellt sammanhang? 

 

Ø Hur påverkas en ledares ledarstil av kulturen i värdlandet?  
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Ø Hur hanterar utstationerade ledare motstridiga krav från medarbetarna i 

värdlandet kontra ledningen i hemlandet? 

 
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur och i vilken utsträckning en  

utstationerad ledare behöver anpassa sig och sitt ledarskap efter kulturen i värdlandet. 

Följaktligen skall olika ledares uppfattningar om  utlandsstationeringar undersökas. Vi 

hoppas kunna bidra med ett resultat som kan vara till hjälp för ledares framtida 

förberedelser inför utstationeringar, vilket förhoppningsvis kan leda till att ett färre antal 

ledare åker hem i förtid. 

 

1.5 Avgränsningar  
Vi har avgränsat vår uppsats till att endast behandla svenska ledare som har erfarenhet 

av utlandsstationering. Anledningen till vår avgränsning är att vi vill kunna urskilja 

mönster ur ett svenskt perspektiv på ledarskap i en internationell kontext.  

 

1.6 Disposition  
Vi har valt att illustrera uppsatsens disposition  i en modell som är placerad efter  

beskrivningen (se figur 1). I kapitel två redogörs för uppsatsens metodologiska ramverk 

och tillvägagångsätt som är utgångspunkten för studien. I kapitel tre presenteras 

uppsatsens teoretiska referensram som är strukturerad efter tre teman och behandlar 

personliga egenskaper, ledarskap och medarbetare och motstridiga krav. Vidare har vi i 

kapitel fyra valt att presentera empiri och analys som baseras på uppsatsens empiriska 

data. Vår empiriska data har samlats via intervjuer med olika svenska ledare som har 

erfarenhet av utlandsstationering, samt där samband och resonemang redogörs för. 

Strukturen i empiri- och analysavsnittet följer våra huvudsakliga teman och 

ämnesområden, vilket är i linje med teoriavsnittet. I kapitel fem följer studiens slutsatser 

och omfattar rekommendationer till fortsatt forskning samt studiens begräsningar. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Uppsatsens disposition, egen modell.  
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2 METOD 
I följande kapitel redogörs för uppsatsens metodologiska ramverk och utformning. 

Inledningsvis finns det en sammanfattning av metodkapitlet som beskriver kort och 

koncist uppsatsens utförande. Vidare beskrivs studiens forskningsmetod som ligger till 

grund för empiriskt insamlad data och avslutningsvis redogörs studiens giltighet och 

tillförlitlighet, samt forskningsetik. 

 
2.1 Sammanfattning av kapitlet  
I denna studie har vi med en abduktiv forskningsansats genomfört en kvalitativ 

fallstudie. Följaktligen har empirisk data samlats in genom åtta intervjuer med svenska 

ledare som har erfarenhet av utstationering. Studien utgår från ett svenskt 

ledarskapsperspektiv men respondenterna skiljer sig i fråga om vilka länder de har 

erfarenhet av, samt i vilken tidsutsträckning utstationeringen har pågått. För att 

upprätthålla god giltighet och tillförlitlighet har vi spelat in all primärdata. I följande 

text redogörs för studiens metodologiska ramverk mer detaljerat. 

 

2.2 Abduktiv ansats  
Abduktion är en ansats som ofta används vid undersökningar som baseras på fallstudier 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). En abduktiv ansats innebär att enskilda fall tolkas 

utifrån ett övergripande mönster som förklarar fallet i fråga. Tolkningen av data bör 

sedan bestyrkas genom nya upptäckter. Metoden har drag från både induktion och 

deduktion, men författarna vill belysa att abduktion inte innebär en hybrid av 

ansatserna, utan att abduktion förser med nya och egna element. I deduktiva studier 

utgår forskaren från ett teoretiskt perspektiv inom valt ämnesområde (Merriam, 2009). 

Utifrån detta skapas det en referensram som grundas i teori och därmed genomsyrar 

forskningen från början till slut. En induktiv ansats innebär att forskaren utgår från 

empirin och specifika fall för att skapa samband. Alvesson & Sköldberg (2008) 

kritiserar den deduktiva ansatsen på grund av att den saknar underliggande mönster och 

tendenser. Det i sin tur leder till att modellen kan anses vara platt och intetsägande. 

Vidare tillägger Dubois & Gadde (2002) att en viss insamlad data kan ignoreras för att 

induktion och deduktion medför sämre överblick. Kärnan i en abduktiv ansats innebär 

att under forskningsprocessen utvecklas det empiriska fältet, samt att teorin 

kompletteras och nischas under arbetets gång (Alvesson & Sköldberg, 2008). Slutligen 

menar Dubois & Gadde (2002) även att den abduktiva ansatsen är utgångsläget när 

forskaren vill upptäcka och bejaka nya fenomen i ämnesområdet. 
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Vår analys av resultatet har grundats i existerande teori, men teorin användes inte i ett 

oreflekterat appliceringssyfte och användandet av teorin ändrades därmed över 

forskningsprojektets tid. Vi har valt en abduktiv ansats beroende på att 

ledarskapsforskning, enligt Alvesson & Deetz (2000), är ett område inom 

samhällsforskningen där de ökade forskningsinsatserna föranleder till ett spektrum och 

variation snarare än överensstämmelse och utveckling av accepterade och grundade 

teorier. Ett exempel på detta fenomen är att en forskare som studerar arbetsmoral och 

attityder hos svenska chefer i olika svenska företag får olika slutsatser. Förvisso finns 

det studier som indikerar på likheter i ledarskapsforskningen och samhällsforskningen. 

Exempelvis är språkbruket inom fenomenet ledarskap metaforiskt snarare än 

bokstavligt, vilket i sin tur leder till att det är lokalt och kontextuellt. Alvesson & Deetz 

teori går att relatera till Halls (1981) studier om High and low context-cultures, då 

exemplet ovan utgör basen för kommunikationen i olika kulturer. 

Det som särskiljer abduktion gentemot övriga nämnda ansatser är att en abduktiv ansats 

fokuserar på processen under uppsatsens gång. Vi har under uppsatsen utvecklat, 

korrigerat och preciserat våra kapitel för att kunna besvara våra problemformuleringar. 

Under första fasen av arbetet utgick vi från ett mer teoretiskt perspektiv, en deduktiv 

ansats, men tidigt under processen fann vi att en abduktiv ansats var mer lämpad för vår 

studie. Det beror främst på att vi vill utgå från en mer flexibel forskningsprocess och 

arbeta med nya infallsvinklar i varje kapitel. Vår uppfattning av traditionell struktur vid 

uppsatsskrivande är att det är tydligt definierbart för läsaren vad som komma skall i 

varje kapitel. Vanligtvis presenteras inte författarnas röst i referensramen, eller teori i 

empirin. Vi har valt en abduktiv ansats som utgångspunkt för att det tillåter att 

författarna tillför nya insikter och perspektiv i varje kapitel inklusive i analysen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Den processinriktade abduktiva ansatsen medför att 

gränslinjerna mellan uppsatsens kapitel blir mindre tydliga. Vidare menar författarna att 

abduktion överensstämmer med det hermeneutiska synsättet som innebär att kunskap 

växer fram under tidens gång. Efter empiriinsamling insåg vi att vi behövde redigera 

vissa delar av uppsatsen, både i introduktionskapitlet och teorikapitlet för att presentera 

och argumentera för det som vi ämnar besvara i vår studie. En negativ aspekt angående 

strukturen vid en uppsats som utgår från en abduktiv ansats är att det kan vara 

problematiskt för läsaren att förstå strukturen och hur arbetet är uppbyggt. I vårt fall har 

vi utgått från ett mer traditionsenligt upplägg, men har försökt vara flexibla i empiri- 

och analyskapitlet där vi har kombinerat båda rubriker under ett kapitel. Vi anser att det 
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blir en intressantare och mer inlevelsefull text för läsaren, vilket kan leda till att det blir 

mindre återupprepning jämförelsevis om vi skulle delat upp kapitlen i två rubriker. Vi 

har delat in vår teori och empiri/analys i tre olika huvudteman med underrubriker. 

Indelningen skedde efter empiriinsamling eftersom vi ansåg att vi ville tillgodose med 

en struktur som kan appliceras i både teori- och empiri/analyskapitlet.  

 

Vi anser med hänvisning till ovannämnda resonemang att abduktion är lämpligast för 

vår undersökning. Det beror på att vi vill vara öppna och villiga till att arbeta med olika 

komponenter under forskningsprocessen, för att skapa förståelse om ett mer kulturellt 

betingat fenomen om ledarskapet. Vi har valt att göra fallstudier, vilket är lämpligt för 

den abduktiva ansatsen enligt Alvesson & Sköldberg (2008). Avslutningsvis bedömer vi 

att en abduktiv ansats är lämpad för vår studie beroende på att vårt ämne är relativt 

obegränsat inom sitt forskningsområde (Yukl, 1989). 

 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 
Merriam (2009) menar att det finns två huvudsakliga forskningsstrategier att tillämpa, 

nämligen kvalitativ och kvantitativ. Författaren tar upp vikten av att välja en 

forskningsstrategi som korresponderar med den typ av fråga forskaren ämnar besvara. 

Beroende på att uppsatsens frågeställning avser att skapa förståelse om ett fenomen och 

betydelsen av detta, är en kvalitativ datainsamlingsmetod därför den som lämpar sig 

bäst för ändamålet. Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver vidare att kvalitativa studier 

utgår från respondenternas perspektiv, vilket gör att studierna får en mer subjektiv 

spegling. Kvantitativa metoder kan användas för att mäta olika saker, exempelvis för att 

besvara frågor som ”hur mycket?” eller ”hur ofta?” och är av den anledningen inte 

lämpliga för att besvara uppsatsens frågeställningar. Creswell (2013) beskriver att 

kvalitativa studier bör användas när undersökaren vill utforska något som inte kan 

mätas; när forskare är i behov av en djup och komplex förståelse för ett visst fenomen 

som endast kan fås genom att samtala med berörda personer. Författaren beskriver att 

forskare tillämpar kvalitativa studier när de vill uppmuntra människor att dela sina 

historier, höra deras röster och minimera maktrelationen som kan uppstå mellan 

forskare och deltagare i en studiesituation. 

 

Alvesson & Sköldberg (2008) lyfter även frågan huruvida det går att generalisera 

utifrån kvalitativt insamlad empiri. Traditionellt används den kvantitativa 

forskningsstrategin för generaliseringar då den representerar ett objektivt synsätt och är 
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avsedd att mätas. Den kvalitativa datan anses istället mer svåranvänd för generella 

mätningar då den är av mer subjektiv karaktär. Eneroth (1987) är av samma åsikt men 

nämner även att i de fall då ett återkommande mönster går att urskilja i den kvalitativa 

datan kan en generalisering ändå göras och även räknas som valid. 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod beroende på att uppsatsens 

frågeställningar grundar sig i att skapa en förståelse för tvärkulturellt ledarskap. Vi 

önskar därmed få en djupare förståelse för betydelsen av fenomenet i fråga, vilket är 

typiska karaktärsdrag hos den kvalitativa ansatsen. Vi är medvetna om problematiken 

rörande generalisering av kvalitativ data och har inte för avsikt att få fram ett resultat 

som är applicerbart för alla i alla liknande situationer. Vår avsikt är att till viss mån ändå 

kunna generalisera vårt resultat i en svensk kontext och bibehåller därför ett fokus på 

svenskt ledarskap. Vårt resonemang grundar sig i Eneroths (1987) teori om att kvalitativ 

insamlad data faktiskt kan användas till att dra slutsatser mellan fall där återkommande 

mönster går att urskilja. Teorin öppnar upp möjligheten för oss att kunna se eventuella 

samband i insamlad empiri som kan appliceras på ett mer generaliserande plan. 

Slutligen ansåg vi att en kvantitativ ansats var olämplig för vår studie då vi inte har 

ämnat mäta förekomst eller frekvens av interkulturell ledarskapsproblematik, vilket den 

kvantitativa ansatsen främst används för.   

 
2.4 Undersökningsdesign 
2.4.1 Intensiv kontra extensiv 
Jacobsen (2002) menar att en undersökning kan beskrivas utifrån två parametrar: 

intensiv uppläggning och extensiv dito. Ett intensivt upplägg innefattar många variabler 

men få enheter som undersöks och används för att få en djup förståelse om ett fenomen. 

En extensiv uppläggning syftar istället till att få en bredd i undersökningen och 

innefattar få variabler, men desto fler enheter som undersöks. Författaren menar att den 

idealiska forskningsuppläggningen är både intensiv och extensiv, det vill säga att många 

enheter undersöks utifrån många variabler, men att detta sällan är genomförbart på 

grund av tid- och kostnadsbrist. Med det sagt behöver det dock inte betyda att en enbart 

intensiv eller extensiv uppläggning är på något sätt felaktig eller ofullständig, utan kan 

ändå ge en spegling av verkligheten.  

 

För vår forskning har vi valt en uppläggning av intensiv karaktär, det vill säga att vi har 

relativt få enheter att undersöka (i vårt fall respondenter) men vi har studerat ett flertal 
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variabler. En intensiv uppläggning lämpar sig när forskaren planerar att genomföra 

intervjuer eftersom det då är enklare att studera detaljer och nyanser av ett fenomen än 

genom andra undersökningsverktyg, som till exempel enkäter (Jacobsen, 2002). En 

intensiv uppläggning används främst när forskaren söker efter individuella skillnader i 

uppfattningen av ett fenomen, samtidigt som denne letar efter likheter. Vi anser att detta 

stämmer väl in med vårt syfte med undersökningen, som är att få en förståelse för hur 

utlandsstationerade ledare uppfattar kulturella skillnader i värdlandet.  

 
2.4.2 Utformning  
Undersökningsdesignen utgör en ram för insamling och analys av data i studien 

(Creswell, 2013). Hur forskaren väljer att utforma sin undersökning har stor betydelse 

för resultatet av forskningen menar Jacobsen (2002). Det finns olika strategier att 

använda sig av för att samla in data, såsom experiment, fokusgrupper, fallstudier och 

tvärsnittsstudier etcetera. Jacobsen understryker att det inte finns någon strategi som är 

bättre än en annan, men däremot lämpar sig olika strategier olika bra beroende på vad 

som ska undersökas. Yin  (2014) beskriver att valet av undersökningsmetod bör grundas 

på tre fundamentala komponenter, nämligen 1) typen av problemformulering, 2) den 

utsträckning i vilken undersökaren behöver ha kontroll över beteenden och 3) till den 

grad undersökningen syftar till en nutida eller historisk händelse. För att en fallstudie 

ska vara den bäst lämpade metoden, anser Yin att typen av problemformulering bör vara 

en fråga som ”hur?” eller ”varför?”, inte kräva kontroll över beteendemönster och 

fokusera på en nutida händelse. Vill undersökaren exempelvis istället titta på 

beteendemönster kan ett experiment vara av högre relevans, medan en tvärsnittsstudie 

lämpar sig bra för frågor som ”vem?”, ”vad?”, ”var?”, ”hur många?” eller ”hur 

mycket?”. 

 

En tvärsnittsstudie kan på många sätt liknas vid en fallstudie, menar Creswell (2013), då 

den ger en bild av en population vid en specifik tidpunkt eller under ett specifikt angivet 

tidsintervall. Tvärsnittsstudier kan vara lämpliga om forskaren vill få en bred bild av ett 

fenomen och söka efter likheter eller skillnader som går att generalisera; alla egenskaper 

vi sökte efter i vårt val av design.  Vi övervägde därför att använda oss av 

tvärsnittsstudier, men eftersom den typen av design begränsar sig i tid samt att den 

används i ett mer förklarande snarare än utforskande syfte, ansåg vi att fallstudier var 

bättre lämpade för att besvara våra frågeställningar. 
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För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att utforma vår undersökning utifrån 

fallstudier. Creswell (2013) beskriver att en fallstudie används för att antingen få en 

djupare förståelse för ett specifikt fall i en specifik situation, eller för att utforska ett 

problem genom att illustrera med ett specifikt fall. Eftersom en fallstudie är begränsad 

till ett specifikt fall som ofta är avgränsat i tid och rum kan det vara svårt och i många 

fall oriktigt att göra en generalisering utifrån en enda situation. Exempelvis kan en 

fallstudie beskriva hur rekrytering bedrivs inom en organisation, men att dra slutsatsen 

att rekrytering bedrivs på samma sätt i liknande organisationer är obefogat.  Om 

undersökaren vill få en förståelse för hur fenomenet ter sig i liknande situationer bör 

han/hon istället göra ett antal fallstudier för att sedan dra paralleller och slutsatser 

mellan fallstudierna (Jacobsen, 2002). Vi har haft ovanstående 

generaliseringsproblematik i beaktande vid vårt val av utformning. Även om vi är 

intresserade av att undersöka hur varje enskild ledare upplever/upplevde sin 

utlandsstationering, är studien av ett enstaka fall (i fallstudiens sanna definition) inte 

tillräckligt för att kunna besvara våra frågeställningar. Med anledning av det har vi valt 

att genomföra ett flertal fallstudier av personer i olika sammanhang, men i liknande 

situationer, för att sedan analysera avvikelser och likheter. Slutligen har vi heller inte 

begränsat oss till ett specifikt företag eller land, eftersom det är själva upplevelsen av 

utlandsstationeringar vi vill belysa. 

 
2.5 Val av respondenter  
I valet av respondenter har vi haft ett fokus på svenska ledare som har erfarenhet av 

utlandsstationering. Vi utformade en kravprofil som innefattade att respondenten hade 

personalansvar, har varit bosatt i värdlandet under utstationeringen, är svensk 

medborgare samt varit stationerad på uppdrag av en svensk arbetsgivare. Vi har valt 

svenska ledare för att utgå från ett perspektiv och eventuellt kunna finna ett mönster 

som beskriver ledarens upplevelser av ett tvärkulturellt sammanhang. Respondenterna i 

studien har olika erfarenheter i fråga om vilka länder de har varit utstationerade i, vilka 

ansvarsområden de haft samt stationeringens eventuella tidsbegränsning. Valet beror på 

att vi vill belysa ett bredare ämnesområde för att förstå hur svenska ledare uppfattar 

kulturella skillnader i ledarskapet som delvis kan delas in i geografiska segment. Vi har 

intervjuat åtta svenska ledare som har stationerats utomlands på uppdrag av sina 

organisationer på hemmaplan. Vårt val av respondenter anser vi är i enlighet med Yin 

(2009) som menar att forskare ska sträva efter att uppnå empirisk mättnad. Empirisk 

mättnad innebär att undersökaren ställer och testar samma intervjufrågor på olika 
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respondenter som därefter visar liknande utfall och mönster, vilket då förutsätter att 

studien har tillgodosett antalet respondenter.  

 

Vi började med att kontakta internationella företag belägna i Kalmar län, Kronobergs 

län, Västra Götalands län och Skåne län. Vi fick kontakt med sex män inom benämnda 

områden som vi ansåg var lämpliga kandidater för vår studie, varav vi blev tilldelade 

två via en internationell koordinator på Volvo AB. Vårt mål var från början att hålla en 

jämn könsfördelning mellan respondenterna för att tydligt kunna kartlägga eventuella 

könsrelaterade skillnader. Vi utgick då från ett mer utvidgat geografiskt område för att 

finna lämpliga kvinnliga kandidater men upplevde direkt en svårighet i att finna 

respondenter som passade in i kravprofilen. Företagen vi var i kontakt med arbetade alla 

med utstationering men få kunde erbjuda kvinnliga respondenter. I ett senare stadie fick 

vi kontakt med två kvinnor från olika företag som besatt efterfrågad erfarenhet och var 

villiga att ställa upp på intervju. En av kvinnorna arbetar i Stockholmsområdet och den 

andra arbetar i Göteborg. Eftersom vi fann en problematik i att hitta kvinnliga 

respondenter som stämde in på vår kravprofil har vi fått förlika oss med att en 

generalisering ur ett genusperspektiv kan bli svår att genomföra i analysen. Valet av 

antalet respondenter (åtta stycken) grundar sig i att vi vill besvara våra 

problemformuleringar genom fler perspektiv som varierar i fråga om länder, titel och 

ansvarsområden. Vidare ämnade vi redogöra för enskilda personliga upplevelser som 

ledaren har påverkats av, men samtidigt se om vi kunde urskilja gemensamma mönster 

mellan respondenternas upplevelser. Vi anser dock att det är svårt att generalisera inom 

vårt ämnesområde för att inte förvanska information och förstärka stereotyper. Yin 

(2009) menar att en studie bör inkludera ett flertal fall framför ett enda. Det ger i sin tur 

en djupare analys och det krävs för att studien ska tyda på empirisk mättnad. Vi anser 

att det är upp till läsaren att bedöma studiens resultat då vi som forskare anser att det är 

problematiskt att försäkra att studien tillgodoser med empirisk mättnad. Vi vill även 

tillägga att antalet respondenter med olika bakgrunder är väsentligt för att kunna 

förtydliga empirisk mättnad, som är något vi strävat efter att uppnå. 

 

Intervjuguide 

Vår intervjuguide baseras på en semistrukturerad intervjuform som vi ämnar presentera 

mer ingående. Intervjuguiden är strukturerad utefter fyra områden, varav det första 

berör generell bakgrundsinformation om respondenten. Namn, ålder, kön, titel, 
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ansvarsområden, antal år som utstationerad samt utstationeringsländer, är information 

som vi först och främst sökte efter för att kunna skapa oss en bra grundläggande bild  av 

varje respondent. Vidare valde vi att dela in intervjuguiden i tre teman: personliga 

egenskaper, ledarskap och medarbetare, och kultur. Våra respondenter fick i förväg veta 

våra intervjuteman för att få en inblick i intervjuns upplägg. Respondenterna fick denna 

information en till två dagar innan intervjun. Intervjuguiden ligger som en bilaga där 

intervjufrågorna finns mer detaljerat. Frågorna baseras på förutbestämda teman och 

frågor som vi ansåg behövde finnas med för att ha någorlunda struktur på intervjun. Vi 

utgick från att förhålla oss till intervjuguiden, men följde inte strukturen strikt. Vi ansåg 

att vi behövde vara flexibla under intervjun, då intervjupersonernas svar på en fråga 

kunde täcka även andra frågor, samt att vi fick tillägga frågor för att upprätthålla den 

röda tråden. Ryen (2004) förklarar generellt att intervjuguiden berör graden av 

formalisering och guidens teknikuppbyggnad. Graden beror främst på fokus, 

problemformuleringar och urvalskriterier. Eftersom vi har en öppen intervjuform är vår 

undersökning av mer explorativ karaktär och vi hade för avsikt att vara dynamiska i den 

sociala miljön som utspelar sig under en intervju. En nackdel med den öppna 

intervjuformen är att om ett viktigt fenomen inte ingår i intervjuguiden finns det risk att 

det inte fångas upp i den semistrukturerade intervjuformen. Vi var medvetna om risken 

att missa värdefull information, men försäkrade oss om att vi kunde kontakta våra 

respondenter igen om insamlad information inte skulle räcka till. 

 
2.6 Datainsamlingsmetodik  
Det finns olika metoder för datainsamling vid en undersökning och forskare kan 

använda sig av primärdata och/eller sekundärdata (Yin, 2009). Vi har valt att använda 

oss av kvalitativa intervjuer i vår datainsamling. Det innebär fokus på primärdata som 

enligt Yin (2009) är att föredra vid kvalitativ forskning då det bidrar till att forskaren får 

en djupare förståelse kring informationen som ges. 

 
2.6.1 Primärdata 
Yin (2012) förklarar att primärdata är information som har samlats in via intervjuer, 

arkiv, artefakter och observationer. Primärdata är det handlingssätt som innebär att 

forskaren personligen har samlat in data med syfte att besvara problemformuleringar 

(Merriam, 2009). Källor som är primära innebär att information och data är inhämtad 

direkt från respondenter. Vi har främst använt oss av primärdata för att skapa 

trovärdighet och relevans för vårt ämne. Vi grundar vårt argument i att vi anser att det är 



  
 

18 

av fördel att intervjua personer med erfarenhet av interkulturellt ledarskap för att få 

sakkunnig information om ämnet. Det beror på att primärkällor är oberoende av andra 

källor. I vårt avseende har vi strävat efter att hålla våra primärkällor trovärdiga genom 

att upprätthålla att fakta är ändamålsenlig, aktuell och att det går att spåra upphovsman 

för varje källa. Ejvegård (2009) menar att en källas värde avgörs om ifall forskaren vet 

var fakta och information kommer ifrån. Vidare menar Ejvegård att forskare ska ha i 

huvudregel att den viktigaste fakta som behövs för studien ska härstamma från primära 

källor. En riktlinje för att bedöma källans tillförlitlighet är att fråga sig vem som har 

mest fördel av informationen som ges. 

 
2.6.2 Sekundärdata  
Sekundärdata kan förklaras som en existerande källa med information som med tidigare 

syfte har publicerats (Merriam, 2009). Ejvegård (2009) menar att vetenskapliga verk 

såsom doktoravhandlingar, uppsatser och artiklar i vetenskapliga tidskrifter 

tillhandahåller sekundärdata för allmänheten. Vidare menar Merriam (2009) att 

forskaren behöver vara uppmärksam vid användning av sekundärdata, då källornas 

tillförlitlighet och seriositet bör bejakas med en mer kritisk anblick. Vi har i denna 

studie valt att utgå från insamlad primärdata, då vi personligen anser att vi inte behöver 

vara källkritiska i lika stor grad för insamlad primärdata som vid sekundärdata. Det 

innebär dock inte att vi som forskare tolkar att insamlad primärdata inte har en viss 

avspegling och nyansering. Vidare har vi gjort ett selektivt urval i vår sökning av fakta 

och existerande data för att få ett djup i vår studie istället för en bredd. Ejvegård (2009) 

menar att det kan resultera i att något kan ryckas ur sitt sammanhang och därmed kan 

förvanskningar uppstå. Avslutningsvis har vi med noggrannhet och försiktighet hanterat 

sekundära källor i form av elektroniska källor, vilket beror på att forskare uppfattar 

insamlad data olika och texter genomsyras av författarens egna uppfattningar. 

 

2.6.3 Kvalitativa intervjuer  
Ejvegård (2009) förklarar olika tekniker och strukturer vid datainsamling av intervjuer 

som undersökaren bör kombinera i undersökningen. Standardiserad-, semistrukturerad- 

och ostrukturerad är tre intervjuformer som visar olika mönster för hur intervjun är 

utformad. I den förstnämnda, standardiserad intervjuform, har undersökaren i förväg 

utformat specifika frågor som denne ämnar använda och även planerat i vilken ordning 

frågorna ska ställas. Merriam (2009) är kritisk till standardiserad intervjuform, då 

kvalitativa intervjuer är mer öppna än bundna. Semistrukturerad intervjuform är den 
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teknik som innebär anpassningsbarhet mellan förutbestämda frågor och teman, samt hur 

intervjun ter sig under intervjuns gång. Ostrukturerade intervjuer är av en mer 

utforskande karaktär, där forskaren har synnerligen lite information om fenomenet som 

är av intresse (Ejvegård, 2009). 

 

Semistrukturerad intervjuform 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuform, vilket motiveras av 

Ejvegård (2009) som menar att undersökaren ställer ostrukturerade frågor mer eller 

mindre omedvetet med ett selektivt urval för att skapa den röda tråden. Vi har 

förkunskaper om ämnet kulturellt ledarskap vilket kan stödja vår tolkning av empirisk 

data och därmed utesluts en ostrukturerad intervju. Semistrukturerade intervjuer är även 

lämpliga vid fallstudier och nutida undersökningar, då det kräver en mer öppen och 

flexibel dialog mellan undersökaren och respondenten (Ejvegård, 2009). Våra 

semistrukturerade intervjufrågor grundas på tre huvudteman. Vi fokuserade främst på 

att respondenterna skulle berätta om sina upplevelser och erfarenheter av utstationering, 

samt att övergångarna mellan våra teman skulle te sig naturligt. Vi använde oss av 

öppna frågor som i sin tur skulle vara uppmuntrande för personen att själv exemplifiera 

och utveckla sina svar. En teknik vi använde var att ställa följdfrågor för att förstå 

begreppen och ordens innebörd för respondenten. Vi skrev inte ner följdfrågorna i 

intervjuguiden, men vi kompletterade intervjuguiden under empiriinsamlingsprocessen 

för att inte glömma att ställa betydande följdfrågor vid nästa intervjutillfälle. Ett annat 

sätt för oss att komma ihåg vilka följdfrågor som ställts och de svar vi fick var att spela 

in intervjuerna och lyssna på dem i efterhand samtidigt som vi antecknade. Vi förde 

även diskussioner med varandra efter varje intervju för att säkerställa att vi båda 

uppfattat svaren på samma sätt. Vi är medvetna om att det kan vara problematiskt i 

semistrukturerade intervjuformer att inte ställa ledande följdfrågor, något vi hade i 

åtanke under intervjutillfällena. Vi försökte även rikta de följdfrågor vi ställde mot att 

inskaffa djupare information inom ämnet och att inte leda respondenterna i en specifik 

riktning. Vidare strävade vi efter ett objektivt förhållningssätt gentemot eventuella svar 

och strävade mot att inte ha förväntningar på vilka svar vi kunde tänkas få. 

Vi har genomfört åtta personliga intervjuer, varav två fysiska intervjuer och sex 

telefonintervjuer med ledare av båda könen från olika organisationer. Intervjumaterialet 

har både spelats in och antecknats med syfte att hålla hög tillförlitlighet. Fördelen med 

att spela in intervjuerna är att vi som intervjuare kan koncentrera oss på vad som sägs 
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och hinner observera icke-verbala beteenden. En nackdel är att respondenterna kan 

känna sig obekväma med ljudupptagning. Vi inledde alla intervjuer med att fråga 

respondenterna om vi fick tillåtelse att spela in intervjun, vilket samtliga respondenter 

godkände och vi har därmed inte uppfattat att ljudupptagning har varit ett 

störningsmoment. Vi har försäkrat respondenterna om att materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt och om så önskades, garanterades även anonymitet genom hela 

uppsatsen. Vi båda har deltagit i samtliga intervjuer för att kunna tillämpa en bredare 

iakttagelseförmåga. Vi har främst utgått från att en av oss leder intervjun och ansvarar 

för att dialogen håller en röd tråd. Den andra av oss har främst antecknat, varit ansvarig 

för ljudupptagningen och även varit delaktig i form av att tillägga frågor under 

intervjun.  

Vi är medvetna om att det hade varit fördelaktigt om vi genomfört enbart fysiska 

intervjuer. Vi hade önskat att avsätta mer tid för fysiska intervjuer, då vi anser att 

personlig intervjuform är att föredra för att skapa en dialog som innefattar även 

kroppsspråk och observation. Vi anser dock att informationen som vi har tagit del av 

under samtliga intervjuer har gett värdefull information för vår analys. Vi anser att det 

grundar sig i att alla respondenter har fått samma frågor med öppna svarsmöjligheter 

och även att respondenterna fått chansen att sätta sin personliga prägel och åsikt på 

samma frågor.  

 

Vårt val av en kvalitativ datainsamlingsmetodik kan motiveras av Ejvegård (2009) som 

anser att vid ett forskningssammanhang med syfte att få fram åsikter, uppfattningar och 

kunskaper hos en urvalsgrupp används intervjuer eller enkäter. Om det finns utrymme 

för att intervjua tre eller fler experter/praktiker inom ämnesområdet, får beskrivningen 

undersökaren planerat att genomföra ett bredare perspektiv och djup. Vi har därmed valt 

att intervjua åtta ledare med erfarenhet av utstationering för att få både ett djup och en 

bredd i vår studie. Valet av antal intervjuer beror även på att vi främst intervjuade 

respondenterna via telefon. Vi menar med hänvisning till tidigare avsnitt att vi strävar 

efter empirisk mättnad (Yin, 2009). Via genomförandet av både telefonintervjuer och 

personliga intervjuer anser vi att studien har en empirisk mättnad, då samma 

intervjufrågor har ställts och testats via olika utstationerade ledare som har visat ett 

gemensamt mönster. Vidare tillägger Merriam (2009) att intervjuer är att föredra vid 

kvalitativa studier och kan definieras som en ömsesidig process mellan undersökaren 

och respondenterna. En intervju kan utspela sig på olika sätt, i grupp eller individuellt. 
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Vi har valt att intervjua ledare personligen och enskilt med anledning av att ren 

observation och andra tillvägagångsätt är mindre lämpliga i den bemärkelsen att det är 

svårt att studera beteende, känslor och olika människors tolkningar av verkligheten 

(Merriam, 2009). 

 

Slutligen anser vi att semistrukturerade intervjuer är den struktur som är lämpligast för 

vår undersökning eftersom vi vill vara öppna till nya infallsvinklar i vår 

forskningsprocess, och därför vill vi förhålla oss till det även i vår 

datainsamlingsmetodik. Vi anser att semistrukturerade intervjuer skapar underlag för en 

djupare förståelse om ett tvärkulturellt fenomen berörande ledarskapet. 

 
2.7 Forskningskvalitet 
Jacobsen (2002) anser att insamlingen av empiri bör uppfylla två krav: empirin måste 

vara giltig och relevant (valid), och den måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel).  

 
2.7.1 Giltighet  
Giltigheten beskriver hur pass relevant insamlad empiri är, det vill säga huruvida vi 

faktiskt mäter det vi önskar mäta, att det vi mätt uppfattas som väsentligt och att det vi 

mäter hos ett fåtal studieobjekt faktiskt också gäller för flera, enligt Jacobsen (2002). 

Giltigheten beskrivs utifrån två olika beståndsdelar, nämligen intern och extern. Intern 

giltighet berör huruvida det forskaren mäter faktiskt är i enlighet med verkligheten, det 

vill säga ifall vi mäter det vi tror oss mäta. Extern giltighet handlar istället om ifall det 

resultat forskaren har fått vid ett tillfälle, kanske vid en specifik tidpunkt, också är 

relevant i andra sammanhang. Med andra ord kan extern giltighet beskrivas som graden 

av överförbarhet, huruvida resultatet kan generaliseras utifrån ett fall. 

 

Yin (2009) menar att den interna giltigheten är av stor vikt vid utförandet av fallstudier 

då forskaren ofta letar efter orsakssamband. Det är därmed väsentligt för forskarna att få 

in så mycket information som möjligt, eftersom undermålig insamling skulle kunna leda 

till att någon del i ett orsakssamband förbises. Om forskarna saknar delar i en sådan 

sambandskedja kan det bli svårt att på ett korrekt sätt åberopa att en händelse faktiskt 

föranleder en annan. För att hålla en hög intern giltighet i vår empiriinsamling har vi 

författare varit noga med att inte förbigå några detaljer, även om de till synes varit små 

eller irrelevanta. Detta har bibehållts genom att vi båda har varit delaktiga vid samtliga 

intervjutillfällen för att observera, notera och genomföra ljudupptagning. Slutligen har 
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vi även tillsammans sammanfattat varje intervjutillfälle muntligt i efterhand för att 

försäkra oss om att våra tolkningar av svaren överensstämmer. 

 

Som Jacobsen (2002) i enlighet med Yin (2009) beskriver, är det ofta svårt att få 

giltighet i en enstaka fallstudie eftersom det många gånger kan vara oriktigt att 

generalisera utifrån en specifik situation. Detta är något som vi har varit medvetna om, 

och för att försäkra oss om en extern giltighet i vår studie har vi därför valt att utföra 

åtta stycken fallstudier för att kunna dra generella slutsatser i vår analys. Med flera olika 

fall att generalisera från kan vårt resultat eventuellt också appliceras på liknande 

sammanhang, vilket ökar graden av överförbarhet och därmed även uppsatsens giltighet. 

 
2.7.2 Tillförlitlighet  
Begreppet tillförlitlighet syftar till undersökningens trovärdighet och många forskare är 

av åsikten att det är svårt att presentera kvalitativ data på ett reliabelt sätt (Nylén, 2005). 

Kvantitativt insamlad data är enligt författaren ofta enklare att bevisa tillförlitligheten i 

och forskaren kan använda sig av exempelvis statistik och tabeller för att styrka 

empirin. Trots att tillförlitligheten i kvalitativ data kan anses som svårpresenterad, är 

den inte att förbise; Jacobsen (2002) menar att för att en studie ska vara tillförlitlig ska 

den kunna genomföras på samma sätt vid ett senare tillfälle och då ge samma resultat. 

För att möjliggöra detta har vi försökt att tydligt klargöra den metodik och det upplägg 

vi använt oss av för att samla in vår empiri, vilket vi hoppas kommer att öka studiens 

tillförlitlighet. 

 

Annan kritik som lyfts rörande kvalitativa studier och dess tillförlitlighet är frågan om 

tolkning. Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver att data alltid ses genom tolkande 

glasögon, data som sedan placeras in i en viss referensram. Information kan vara 

identiskt presenterat, men ändå uppfattas olika beroende på rådande omständigheter. 

Till exempel ser en läkare inte bara ett antal svarta fläckar på en röntgenbild, utan en 

skuggning över lungan som kan indikera sjukdom; något en lekman med största 

sannolikhet skulle vara blind inför. I en kvantitativ studie kan, som tidigare beskrivits, 

tabeller, statistik och data användas för att stärka empirin, vilket därmed också höjer 

tillförlitligheten och minskar risken för olika tolkning. I kvalitativa studier är 

tolkningsaspekten central och Creswell (2013) beskriver hur vi, oavsett om vi är 

medvetna om det eller ej, tar med oss åsikter och antaganden till vårt forskningsområde, 

vilket gör att vi inte kan kliva in i ett forskningsområde och vara hundra procent 
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objektiva i vår bedömning och tolkning. Vi ställer oss ödmjuka och förstående inför 

detta fenomen, varför vi inser att empirin kommer att tolkas utifrån de förutsättningar 

och kunskaper vi besitter, vilket också betyder att insamlad data med största sannolikhet 

kan tolkas annorlunda av andra läsare. 

 
 
2.8 Diskussion om forskningsetik  
Det är svårt att föreställa hur vårt samhälle skulle se ut utan forskning (Jacobsen, 2002). 

Forskningen driver samhällets utveckling på olika plan; till exempel inom teknik, 

sjukvård och politik. Relationen mellan forskning och etik skapar dilemman om vad 

som anses vara rätt och fel. Forskningsetik ställer frågor om hur forskning ska utföras så 

att det är etiskt försvarbart och vilken kunskap som är värd forskningsinsatser. I vår 

studie som baseras på fenomenet ledarskap fokuserar forskningsetiken främst på 

hanteringen av personuppgifter och hur forskningsresultatet ska publiceras. Vår roll som 

forskare i ett samhällsperspektiv skapar etiska dilemman i form av att respondenterna är 

frivilligt delaktiga i vår undersökning och har givit samtycke med studiens ändamål 

(Jacobsen, 2002). Vi vill klargöra å våra respondenters vägnar att de på egen vilja har 

valt att delta i vår undersökning och informerat samtycke för studiens resultat. Vi vill 

dock även poängtera att vi gjort ett selektivt urval bland insamlad information som vi 

anser inte skadar respondenternas privata sfär. Vår studie är en offentlig handling som 

efter examination och kvalitetskontroll kommer att publiceras i en portal som är 

tillgänglig för allmänheten. Forskningen behöver visa på hållbar kunskap och nya 

infallsvinklar inom ämnesområdet (Jacobsen, 2002). Vår forskning kan användas för att 

förstå hur svenska män och kvinnor upplever bemötandet ur ett ledarperspektiv i en 

främmande nationell kultur. Vi anser att öppenhet är ett vedertaget förfarande för att 

skapa en dynamisk forskningsmiljö. Konsekvenser som kan tänkas uppkomma vid 

bristande kvalitet är att det finns risk att vi förstärker kultur- och könsmässiga 

stereotyper. Det kan bero på att exempel i vår uppsats är tagna ur sin kontext eller att vi 

som forskare har varit för ambitiösa i hopp om att skildra ett mångfacetterat samhälle. 

Vi vill därmed poängtera att vårt syfte är att skapa förståelse och ett underlag för 

framtida planerade utstationeringar. 
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3 TEORI 
I kapitlet presenteras det teoretiska bidraget inom tvärkulturellt ledarskap som utgör 

grunden för vidare analys i nästkommande kapitel. Vi har valt att strukturera 

teorikapitlet utifrån tre övergripande teman, (1) personliga egenskaper, (2) ledarskap 

och medarbetare, och (3) motstridiga krav, för att underlätta för läsaren genom att 

upprätthålla en tydlig indelning som är i linje med våra tre problemformuleringar.  

 
3.1 Personliga egenskaper  
3.1.1 I utstationeringens startskott  
Vi har valt att använda oss av olika teorier som beskriver processerna i en 

utlandsstationerings förstadie för att få en förståelse för vilka förberedelser som krävs 

inför en utlandsstationering. Då det har blivit allt mer vanligt att utlandsstationerade 

ledare misslyckas i sin utlandsstationering (Chalre, 2014) vill vi analysera våra 

respondenter utifrån existerande teori för att se om förberedelser faktiskt har en 

påverkan på framgången i utlandet. Misslyckade utlandsstationeringar har definierats 

som när utstationerad arbetskraft åker tillbaka till sitt hemland tidigare än planerat, 

beroende på att personen i fråga har stött på problem som berör familjen, eller skapat 

problem för organisationen (Scullion & Brewster, 2001). Tidig hemkomst kan även 

bero på att utstationerade inte har presterat som förväntat eller grundar sig i händelser 

som en utstationerad ledare inte kan påverka. Vår avsikt har varit att få en förståelse för 

vad individen, men även organisationen gör för att förbereda ledaren inför en 

utlandsstationering och hur pass relevanta dessa förberedelser är.  

 

Innan ledaren åker 

Anderson (2005) förklarar att urvalsprocessen för en utstationering är en irrationell 

process som inte sker via HR-avdelningen. Ledningen tenderar att välja kandidater som 

har hög teknisk kompetens i syfte att fylla en ny eller oväntad vakant post utomlands. 

Författaren menar att kandidater som är framgångsrika på hemmaarenan inte per 

automatik blir framgångsrika på den internationella marknaden och menar istället att 

urvalsprocessen borde hanteras av en utbildad interkulturell coach eller HR-personal. 

Ovanstående kan relateras till att utlandsstationering beskrivs som en komplex process 

då två eller flera kulturer möts (Schneider & Barsoux, 2003). Författarna beskriver att 

ledarens kunskaper om landet han eller hon ska utstationeras till kan vara avgörande för 

hur denne lyckas i det nya landet.  
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Mendenhall, Kühlmann & Stahl (2001) menar att interkulturell träning traditionellt 

erbjuds av organisationen innan ledaren utstationeras. Däremot menar författarna att den 

typ av träning som ofta erbjuds inte är tillräckligt omfattande och alldeles för teoretiskt 

baserad för att kunna hjälpa ledaren i sina förberedelser. Författarna hävdar att för att en 

utstationering ska bli framgångsrik för både ledaren och organisationen, måste en 

praktisk kunskap insamlas som omfattar värdkulturens sociala normer och 

underliggande värden för dessa. Vidare menar författarna att den traditionella 

förberedelseträningen är undermålig då det aldrig går att förutspå vilka interkulturella 

situationer ledaren kommer att ställas inför och att kultur många gånger är för komplext 

för att generalisera.  

 

Hill (2003) menar att det finns tre olika typer av interkulturell träning som en ledare kan 

erbjudas inför en utlandsstationering, nämligen kulturell träning, språkträning och 

praktisk träning. Vidare beskriver författaren att denna typ av träning kan reducera 

risken för ledaren att misslyckas i sin anpassning till värdlandet.  Hill menar att kulturell 

träning används för att utveckla en uppskattning gentemot värdkulturen. Träning i 

värdlandets kultur, historia, politik och religion är några olika exempel på vad som kan 

inkluderas i den kulturella träningen. Vidare beskriver författaren att det är fördelaktigt 

om organisationen kan erbjuda ledaren en resa till värdlandet innan 

utlandsstationeringen påbörjats, då detta kan vara till stor hjälp i anpassningen. Hill 

beskriver att engelska har blivit ett världsspråk inom internationella affärer och att 

ledare därför klarar sig långt med endast engelskkunskaper. Däremot menar han att en 

tillit till det engelska språket minskar ledarens möjlighet att interagera med de lokala 

invånarna i värdlandet. Hill tillägger att en ledares vilja att kommunicera på det lokala 

språket, även om denne inte kan det flytande, kan bidra till bättre relationer med 

medarbetarna och därmed öka effektiviteten. Praktisk träning beskrivs som den 

träningen ledaren får på plats i värdlandet. Författaren beskriver att stöd från 

organisationens sida och möjligheten att integrera med andra utstationerade kan hjälpa 

ledaren och dennes familj att anpassa sig avsevärt.  

 
3.1.2 Erfarenheter och kunskaper  
Vi har valt att använda oss av Thomas & Inksons (2009) cultural-intelligence-matris för 

att kunna analysera och få förståelse för hur en ledares kulturella intelligens påverkar 

utstationeringen i praktiken. Vi ämnar analysera valda respondenter utifrån teorin för att 

kunna se eventuella samband mellan graden av kulturell intelligens och framgång i den 
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internationella anpassningen. Vi har även valt att addera Javidan & Walkers (2012) 

global-mindset-teori till den förstnämnda för att kunna få en djupare förståelse i vad 

som faktiskt krävs av en ledare för att kunna prestera utomlands men framför allt för att 

få en inblick i hur ledarens erfarenheter, förmågor och kunskaper påverkar dennes 

ledarskap och framgång i en internationell kontext. Då vi ser att global-mindset-teorin 

skiljer sig från cultural-intelligence-teorin hoppas vi även kunna se huruvida det räcker 

för en ledare att inneha kulturell intelligens eller om denne även behöver ha ett globalt 

tankesätt för att kunna lyckas i sin utlandsstationering.  

 

Cultural intelligence 

Thomas & Inkson (2009) menar att en ledare som ska utlandsstationeras kan vara bättre 

eller sämre förberedd inför sitt uppdrag och att graden av förberedelse har stor inverkan 

på resultatet för ledarens prestation i det nya landet. Författarna beskriver att dessa 

förberedelser kan utgöra en så kallad kulturell intelligens för ledaren. Kulturell 

intelligens innebär att ledaren har förmågan att hantera, förstå, interagera och agera 

effektivt i en främmande kulturell miljö, menar Thomas & Inkson (2009). Vidare 

beskriver författarna att kulturell intelligens består av tre komponenter som är nära 

sammanlänkade, nämligen kunskap, mindfulness och färdigheter. 

 

Ø Kunskap: Kunskap visar sig i att ledaren har kännedom om de fundamentala 

principerna i interkulturella interaktioner, det vill säga vad kultur är, hur kulturer 

varierar sig, samt hur kultur påverkar beteenden. Denna kunskap kan ledaren i 

till viss del förbereda redan på hemmaplan genom att lära sig fakta om den 

specifika kultur hon eller han ska stationeras till. 

Ø Mindfulness: Mindfulness handlar om förmågan att på ett kreativt och 

reflekterande sätt vara uppmärksam på interkulturella situationer ledaren försätts 

i, och på sin egen kunskap och sina känslor. Detta görs via observation och 

tolkning av kulturen och är därmed en faktor som bäst tar sig form när ledaren 

först befinner sig i den nya kulturen. 

Ø Färdigheter: Färdigheter innebär att ledaren blir kompetent inom en bredd av 

situationer. Dessa färdigheter involverar att välja rätt beteende från en väl 

utvecklad repertoar av beteenden som stämmer för olika interkulturella 

situationer. Färdigheterna utvecklas över tiden genom olika typer av 

interkulturella möten och är därför praktiskt betingade. 
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Med hjälp av ovanstående tre komponenter kan en utstationerad ledare lära sig att tolka 

interkulturella situationer och agera på ett lämpligt sätt. Med hjälp av rätt kunskap 

känner ledaren till vad som är ”normalt” beteende i kulturen och vet därmed vad 

hon/han kan vänta sig i interaktioner med människor från denna kultur. Genom 

mindfulness kan ledaren observera och tolka beteendemönster som kan vara till hjälp i 

framtida interaktioner. Har ledaren rätt färdigheter kan denne anpassa sitt eget beteende 

utifrån situationen och på så sätt agera ”rätt” för den specifika kulturen. Författarna 

menar att alla tre faktorer hänger samman med varandra och är starkt relaterade till 

varandra. Saknas en länk innehar ledaren inte kulturell intelligens och har då svårare att 

hantera interkulturella situationer (Thomas & Inkson, 2009).  

 

Global mindset 

Javidan & Walker (2012) beskriver att en ledare inte kan bedriva ett status quo-

ledarskap på en internationell marknad utan måste bedriva ett mer situationsanpassat 

ledarskap. Författarna menar att inte ens kulturell intelligens är tillräckligt för att en 

utstationerad ledare ska bli framgångsrik internationellt, utan tillägger att ledaren måste 

ha ett globalt tankesätt (”global mindset” på eng.). Vidare definierar de ett globalt 

tankesätt som ”the capability to influence others unlike youself” (Javidan & Walker, 

2012, p.38) och menar att det är just det som skiljer ett globalt tankesätt från 

traditionellt ledarskap. Författarna beskriver att ett globalt tankesätt kan utvärderas 

utifrån tre dimensioner, nämligen intellektuellt kapital, psykologiskt kapital och socialt 

kapital. Dessa tre dimensioner är ytterligare indelade i tre underkategorier vardera. 

 

Intellektuellt kapital 

Javidan & Walker (2012) beskriver intellektuellt kapital som den kognitiva 

dimensionen av ledarens färdigheter. Dimensionen kan delas in i: förstånd inom globala 

affärer, kognitiv komplexitet och kosmopolitisk världsåskådning. 

Ø Förstånd inom globala affärer innebär kunskapen om hur affärer fungerar på ett 

globalt plan och ledarens kunskap om hur transaktioner, marknadsföring och 

riskhantering ter sig inom industrin denne agerar i. 

Ø Kognitiv komplexitet innebär insikten om att den globala spelplanen är mer 

komplex än den nationella. Ledaren har en förmåga att förstå abstrakta idéer och 

kunna vidareförmedla idéerna på ett okomplicerat sätt samt har lätt för att 

analysera och lösa komplexa problem. 
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Ø Kosmopolitisk världsåskådning innebär ledarens insikt om att hemlandet inte är 

världens mitt och karaktäriseras vidare av ledarens kunskaper om andra kulturer, 

hur de skiljer sig från den egna samt en god omvärldskunskap och 

nutidsorientering. 

 

Psykologiskt kapital 

Javidan & Walker (2012) definierar psykologiskt kapital som den känslosamma 

aspekten av ett globalt tankesätt. Här spelar ledarens psykologiska egenskaper och 

inställning stor roll och författarna delar in dimensionen i passion för mångfald, 

äventyrssökande och självsäkerhet. 

Ø Ledare med en passion för mångfald karaktäriseras av att ha en vilja och ett 

intresse för att utforska nya kulturer och delar av världen. Ledaren är intresserad 

av att lära känna människor från andra kulturer och bosätta sig i andra delar av 

världen. 

Ø Äventyrssökande ledare frodas av utmanande situationer, risktagande och trivs i 

oförutsägbara situationer där de får testa sin förmåga. 

Ø En självsäker ledare karaktäriseras av att vara energisk, ha ett stort 

självförtroende och känna sig bekväm i annars obekväma situationer. Vidare 

beskrivs en självsäker ledare som kvickt agerande i svåra situationer. 

 

Socialt kapital 

Socialt kapital motsvarar den beteendemässiga aspekten av det globala tankesättet och 

innebär ledarens förmåga att föra sig på ett sätt som är förtroendeingivande vid 

relationsbyggande, menar Javidan & Walker (2012). Även här finns tre komponenter, 

nämligen interkulturell empati, interpersonell påverkan och diplomati. 

Ø Interkulturell empati fokuserar på förmågan att kunna arbeta bra med människor 

från andra kulturer, att kunna läsa av implicita uttryck samt att kunna koppla 

emotionellt med människor med annan kulturell bakgrund. 

Ø Interpersonell påverkan handlar om ledarens förmåga att göra skillnad, kunna 

förhandla i främmande kulturer men även dennes trovärdighet. En ledare med 

stor interpersonell påverkan har även ett stort globalt nätverk som ofta innefattar 

inflytelserika personer. 

Ø En diplomatisk ledare beskrivs i detta sammanhang som samarbetsvillig, har lätt 

för att lyssna, ta till sig och sedan agera, samt har förmågan att se saker från 



  
 

29 

olika perspektiv. Tilläggsvis har den diplomatiske ledaren lätt för att konversera 

med nya människor. 

Javidan och Walker (2012) menar att om en ledare besitter ett stort intellektuellt, 

psykologiskt och socialt kapital har denne stor chans att lyckas i en interkulturell 

kontext och menar vidare att ett starkt globalt tankesätt är nära sammanlänkat med 

tidigare internationella erfarenheter såsom studier, boende och resande inom främmande 

kulturer. 

 
3.1.3 Att anpassa sig på plats  
Forskning har visat att det tar tid för utstationerade ledare att anpassa sig till den nya 

kulturen och att många organisationer faktiskt underskattar denna process. Det har i sin 

tur lett till att ledaren förväntas komma in i kulturen och prestera på topp direkt, menar 

Mendenhall, Kühlmann & Stahl (2001). Med anledning av detta har vi valt att använda 

oss av teorier som beskriver hur ledarnas egna förväntningar på den nya kulturen kan 

påverka anpassningen, samt hur anpassningen på plats faktiskt ter sig. Vidare tror vi att 

valda teorier hjälper till att få en bild av vem som bär det största ansvaret för att 

integrera ledaren i den nya kulturen: ledaren själv, de nya medarbetarna eller 

organisationen. 

 

Psychic distance 

Hollensen (2011)  beskriver begreppet psychic distance, som syftar till människors 

upplevda distans till andra kulturer. Psychic distance behöver inte vara relaterat till den 

geografiska distansen mellan kulturerna, och författaren exemplifierar med att många 

amerikaner känner en lägre psychic distance gentemot England än mot Mexiko, trots att 

Mexiko ligger betydligt närmre geografiskt. Författaren förklarar att den upplevda 

distansen istället kan bero på andra faktorer, som kulturella variabler, sociala normer 

eller legala faktorer. Hollensen beskriver att exemplet ovan kan förklaras genom att 

amerikaner känner en lägre psychic distance till England eftersom de talar samma språk. 

Författaren understryker också att den upplevda disatansen till en annan kultur är högst 

subjektiv och varierar från person till person utifrån dennes kunskaper, erfarenheter och 

upplevelser. 

 

Den psykiska distansen har visat sig ställa till problem för utstationerade ledare i de fall 

då deras upplevda distans till en kultur inte alls överensstämmer med den faktiska 

distansen. Då kan så kallade Shock effects uppstå: en ledare kan tro att den psykiska 
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distansen är låg vid exempelvis en utstationering till ett nära beläget land, och få en 

chock när det sedan visar sig att skillnaderna är betydligt mer påtagliga än vad ledaren 

förväntat sig. Även Schneider & Barsoux (2003) belyser problemet och menar att det 

ofta leder till paradoxala förhållanden då ledarna inte anstränger sig för att intergrera i 

den nya kulturen eftersom de inte upplever att gapet är särskilt stort, vilket istället 

försämrar kulturanpassningen. Vidare menar författarna att ledare bör vara försiktiga 

med antaganden och förväntningar om den nya kulturen då dessa i många fall inte 

stämmer. 

 

Mendenhall, Kühlmann & Stahl (2001) menar att många organisationer underskattar 

den faktiska processen av den utstationerade ledarens anpassning till den nya kulturen. 

Författarna menar att anskaffning av globala kompetenser inte innebär att skaffa 

kunskap som läggs till ens existerande världsbild, utan att det innebär lärande och att 

internalisera nya världsbilder. Vidare beskriver författarna att organisationen har en stor 

roll i att hjälpa den utstationerade ledaren i sin anpassning då det ligger i deras intresse 

att adaptionen tillämpas snabbt. 

 

Schneider och Barsoux (2003) menar att den kulturella anpassningsprocessen tenderar 

att följa en U-kurva, bestående av tre huvudsakliga faser: ett inledande stadie präglat av 

upprymdhet och optimism (Honeymoon stage), följt av ett stadie av irritation, 

frustration och förvirring (Morning after stage), och slutligen en gradvis anpassning till 

den nya miljön (Happily ever after stage). Författarna beskriver att intensiteten i dessa 

reaktioner varierar beroende på ledarens förväntningar, distansen till den nya kulturen 

och graden av osäkerhet i arbetet/vardagen. Vidare menar författarna att det är i fas två 

som många utstationeringar tenderar att misslyckas. Ledarna har svårt att klara av 

anpassningen och kulturskillnaderna ses som ett störningsmoment snarare än en 

utmaning. Lyckas ledaren ta sig förbi fas två är chanserna goda att utstationeringen blir 

framgångsrik.  

 

Var som jag 

Javidan & Walker (2012) menar att en ledare måste ha ett globalt tankesätt för att kunna 

lyckas på en internationell marknad. Med detta menas att ledaren har en öppenhet för 

och en medvetenhet om skillnader kulturer emellan. Thomas & Inkson (2009) beskriver 

att människor är medvetna om att kulturer skiljer sig, men trots det förväntar sig att 
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andra ska bete sig som en själv. Om andra inte gör saker på samma sätt anses det som 

fel. Det kan leda till friktion då människor kan bete sig ”regelrätt” utifrån sin egen 

kulturs mått mätt, medan mottagandet kan bli raka motsatsen eftersom beteendet skiljer 

sig från det i den respondenta kulturen. Författarna kallar detta spel för ”var som jag” 

och menar att det utspelar sig överallt, inte minst på arbetsplatsen. Vidare menar 

Thomas & Inkson att för att en ledare ska kunna bli framgångsrik utanför sin egen 

kultur måste denne anpassa sig till de normer, attityder och beteenden som råder i 

kulturen han eller hon är utstationerad till. Om ledaren istället förväntar sig att andra ska 

anpassa sig till de egna kulturella standarderna berövar det mångfald som hjälper 

människor att utvecklas i nya sätt att jobba och tänka. Schneider & Barsoux (2003) är 

av samma åsikt, och menar att en ledare aldrig kan bli framgångsrik på bortaplan förrän 

denne inser att kulturella skillnader inte bara ligger hos de nya medarbetarna, utan lika 

mycket hos ledaren själv. Författarna beskriver att det är vanligt att utstationerade ledare 

upptäcker att deras beteende inte får förväntat intryck hos mottagarna, vilket leder till 

frustration då ledaren inte kan använda sig av de konstgrepp som fungerar på 

hemmaplan.  

 
3.2 Ledarskap och medarbetare   
3.2.1 Ledarskapet i betraktarens öga  
Kulturens olika dimensioner  

Vi har valt att använda Hofstedes kulturdimensioner för att studera om det går att 

urskilja kulturella mönster vid respondenternas utstationering. Vi har haft för avsikt att 

studera till vilken grad respondenterna upplever samhällskulturens effekt på 

hans/hennes ledarskap, samt i vilken utsträckning värdlandets kultur skiljer sig från den 

svenska kulturen. Valet av teori grundas i att vi vill studera och tolka kulturella normer 

och sociala tillämpningar i olika möten mellan en svensk utstationerad ledare och 

medarbetare från en annan kultur. Vi fokuserar på kulturdimensionerna maktdistans, 

individualism/kollektivism och femininitet/maskulinitet. 

 

Hofstede (2001, p. 9) definierar kultur som “the collective programming of the mind 

that distinguishes the members of one group or category of people from another.” 

Kultur är inte en egenskap hos individer utan omfattar ett antal personer som har 

likartad utbildning och livserfarenhet. Hofstede presenterar fyra fundamentala 

dimensioner för tvärkulturell kommunikation som beskriver samhällskulturens effekt på 
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medlemmarnas värderingar. Dimensionerna är maktdistans, individualism/kollektivism, 

maskulinitet/femininitet och osäkerhetsundvikande. 

 

 

Ø Maktdistans: Maktdistans är den dimension som förklarar i vilken utsträckning 

en medarbetare accepterar maktutövning från ledare och personer med större 

inflytande. I en kultur med lägre maktdistans förväntas ledare att agera som 

rådgivare och vägledare. Motsatsvis, i en kultur med högre grad av maktdistans 

förväntas ledare att använda sig av en auktoritär ledarstil.  

Ø Individualism/Kollektivism: Ett individualistiskt samhälle kännetecknas av att 

den enskilda individen är i fokus. Individualism förespråkar en heterogen miljö 

och ledaren har lägre grad av inflytande över individens handlingar och 

välmående. Kollektivism definieras som ett samhälle där en specifik grupps 

intressen är mer centrala än individens. Vidare har gruppmedlemmar en viss 

lojalitetsplikt att efterfölja och i gengäld lämnas medlemmen inte utanför. En 

medarbetare ställer sitt arbete till förfogande för ledaren i utbyte mot trygghet 

och säkerhet.  

Ø Maskulinitet/femininitet: Maskulinitet och femininitet berör den sociala 

konstruktionen i en kultur. Det som kan urskiljas är att i en maskulin kultur är 

könsrollerna mer distinkta än i en feminin kultur. En miljö som är maskulint 

orienterad är mer strukturerad för individuella prestationer, medan en feminint 

orienterad miljö är strukturerad efter att grupper integreras och samarbetar. 

Problem och konflikter i en feminint orienterad miljö löses via förhandlingar och 

kompromisser, och solidaritet mellan kollegor betonas starkt. I en maskulint 

orienterad kultur betonas rättvisa, prestation och tävlingsinriktade kollegor. 

Ledare förväntas vara beslutsamma och bestämda. 

Ø Osäkerhetsundvikande: Osäkerhetsundvikande beskriver i vilken utsträckning 

en organisation klarar av att agera i osäkerhet, när det inte finns en viss agenda 

som ger direktiv. Osäkerhetsundvikande är inte samma sak som att undvika 

risker, snarare att individer vill undvika tvetydighet. I organisationer skapas det 

starka strukturer, vilket underlättar tolkning och förutsägbarhet. Kontentan blir 

att en arbetsplats får regler som är viktiga och även om det inte är av formell 

nytta skapar det ett tryggt ramverk. I länder med lågt osäkerhetsundvikande 

används inte regler särskilt ofta, då det anses vara eftersträvansvärt att kunna 
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lösa situationer utan formella regler i kulturen, men paradoxalt nog efterföljs 

ofta de få regler som finns noga.  

 

Vidare menar Javidan et al. (2006) att alla kulturer värderar transformerande ledare. 

Författarna menar att medarbetare har kulturella värden på individnivå som liknar 

kulturen på nationell nivå, vilket skapar förutsättningar för att en utstationerad ledare 

kan modifiera sitt ledarskap på nationell nivå för att mötas halvvägs med de lokala 

medarbetarna. Rockstuhl et al. (2012) menar att det finns två tillvägagångssätt för att 

tillämpa förståelse av effekterna av den nationella kulturen. Det första är ett mer 

traditionsenligt tillvägagångssätt som använder individualistiska kulturella värden som 

mätningsinstrument. Den senare metoden använder konfigurationer av kulturella värden 

och är den mer dominerande metoden idag. Taras, Kirkman & Steel (2010) fann att 

individualism/kollektivism och maktdistans var de starkaste upphoven för en rad olika 

utfall på samhällsnivå. Författarna beskriver att konfigurationer av nationell kultur på 

samhällsnivå innebär horisontell individualism och vertikal kollektivism. Exempelvis är 

kulturer med högre grad av kollektivism sannolikt även högre i maktdistans och kulturer  

med lägre grad kollektivism sannolikt även lägre inom maktdistans.  

 
3.2.2 Relationen mellan ledare och medarbetare  
Vi använder teorierna LMX och Halls high- och low context-cultures för att tolka och 

analysera hur svenska ledare uppfattar bemötandet och relationsskapandet med svenska 

och utländska medarbetare. Vi använder teorierna för att studera hur bemötandet kan 

uppfattas av ledaren beroende på ledarens färdigheter och arbetsuppgifter. LMX-teorin 

används för att undersöka hur relationen mellan den svenska ledaren och utländska 

medarbetare ter sig gällande förtroende och skyldigheter. Vidare vill vi undersöka i 

vilken grad den svenska ledaren har självinsikt i den svenska kulturen och i sitt 

ledarskap. Vi finner det därför intressant att studera om det finns svårigheter att som 

svensk ledare, som enligt Lustig & Koester (2013) härstammar från en low context-

culture med lägre maktdistans och individualism, att leda medarbetare i det nya 

värdlandet som är av annan kultur.  

 

I problemdiskussionen presenteras leader-member exchange theory och Halls studier 

om high- och low context-cultures. Det centrala i LMX-teorin är att ledare inte 

behandlar varje medarbetare lika och att kvaliteten på olika relationer kan skilja sig åt 

(Rockstuhl et al., 2012). Exempelvis är social exchange theory en generell beskrivning 
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av positiva effekter på LMX. Social exchange theory definieras som ett utbyte som i sin 

tur grundar sig i ospecificerade skyldigheter i relationen mellan ledare och medarbetare. 

En viktig grundsats i LMX-teorin är medlemmarnas arbetsrelaterade attityder och 

beteenden påverkas av hur deras ledare behandlar dem. Ledaren kategoriserar in 

medarbetarna i olika grupper, in- och outgroups, som baseras på relationen mellan 

ledare och medarbetare. 

 

Thomas (2002) förklarar vikten av in- och outgroups och sambandet till Halls high- och 

low context-cultures. Distinktionen mellan in- och outgroups är användbart för att 

beskriva attityder och beteenden -både inom och mellan kulturgruppsgränserna- 

beroende på att medlemskap i en kulturell grupp hjälper till att avgöra hur vi uppfattar 

oss själva, vår självidentitet och hur andra uppfattar oss.  Författaren nämner även 

konsekvensen av etnocentrism, som innebär att individer uppfattar den egna kulturella 

gruppen som centrum för allt och alla andra grupper bör visa hänseende till det. Halls 

studie om high- och low context-cultures visar på komponenter för kulturella mönster 

som redogör för skillnader i värderingar, normer och sociala tillämpningar (Lustig & 

Koester, 2013). Hall (1981) förklarar att high context-cultures (exempelvis stora delar 

av Mellanöstern, Asien och Sydamerika ) är relationsskapande och kollektivistiska. Det 

innebär att människor i dessa kulturer betonar relationer. Att utveckla tillit är ett viktigt 

första steg för att en affärstransaktion ska vara möjlig. Enligt Hall föredrar dessa 

kulturer gruppharmoni och enighet framför individuell prestation. Ord är inte så viktiga 

som sammanhang; vilket kan inkludera talarens tonfall, ansiktsuttryck, gester, 

kroppshållning - och till och med personens familjehistoria och status. En japansk chef 

förklarade sin kulturs kommunikationsstil till en amerikan: "Vi är ett homogent folk och 

behöver inte tala så mycket som du gör. När vi säger ett ord, förstår vi tio, men om du 

säger tio ord förstår vi ett ord”. Low context-cultures (Bland annat Nordamerika och 

stora delar av Västeuropa) är mer logiska, linjära, individualistiska och 

handlingsinriktade kulturer. Att lösa ett problem innebär att rada upp fakta och 

diskussioner slutar med åtgärder. Besluten är baserade på fakta snarare än intuition. 

Kommunikatören förväntas vara enkel, koncis och effektiv i att berätta vilka åtgärder 

som förväntas. För att vara helt tydlig strävar de efter att använda exakta ord och tänker 

att de ska uppfattas bokstavligt. I ett affärssammanhang kan en person från en high 

context-culture bli förolämpad när en person från en low context-culture föreslår att 

skriva kontrakt, då de anser att det brister i förtroende sinsemellan parterna. Rockstuhl 
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et al. (2012) tillägger att majoriteten av studierna om LMX och Halls high- och low 

context-cultures är baserade på en västerländsk kontext, som tolkas vara en kultur som 

genomsyras av individualism och lägre maktdistans. 

 

Rockstuhl et al. (2012) anser att de gemensamma effekterna av individualism-

kollektivism och maktdistans går att studera genom att konstatera styrkan i relationen 

som produceras i LMX-teorin. Författarna hävdar att relationen mellan LMX och dess 

utfall är starkare i horisontal-individualistiska än i vertikal-kollektivistiska kulturer. 

Författarna menar att medarbetare i båda kulturerna påverkas av ledarens bemötande, 

men medarbetare i en vertikal-kollektivistisk kultur är mer benägna att påverkas av 

kollektiva intressen och rollbaserad lojalitet. Det är ledaren som bestämmer kvaliteten 

på LMX-relationer i större utsträckning än medarbetarna. Rockstuhl et al. fortsätter med 

att förklara att medarbetare har fördel om relationen med ledaren är av högre kvalitet. 

Författarna menar då att ledaren tar mer hänsyn till medarbetarnas behov, är mer 

hjälpsam vid problem; både arbetsrelaterat och privat, och ger formella och informella 

belöningar. 

 

Förtroende hänvisar till en persons vilja att vara sårbar för en annan part vars beteende 

inte är under hans eller hennes kontroll (Zand, 1972). Vidare tillägger Liden & Graen 

(1980) att förtroende innebär i vilken utsträckning ledarna ger fördelar för medarbetarna 

beroende på till vilken grad ledarna litar på sina medarbetare. I korthet baseras det på i 

vilken utsträckning ledaren litar på sina medarbetare när de inte är övervakade av 

ledaren. När en ledare visar förtroende för en medarbetare signalerar det att det finns en 

hög kvalitet på förhållandet (Brower, Schoorman, & Tan, 2000). Således är ledarens 

förtroende en avgörande roll i utvecklingen av LMX-relationer eftersom tillit föder 

förväntningar om ömsesidigt intresse eller en känsla av gemensamhet. 

 

Rockstuhl et al. (2012) tillägger att det finns ett behov av nyanserade metoder för att 

kunna förstå kulturens inflytande på LMX, men för ledare som verkar i ett globalt 

sammanhang har studiens resultat värdefulla implikationer för att upprätta personliga 

relationer. Ledarens relation med medarbetarna är av vikt för att uppnå positiva resultat 

för organisationen. LMX-relationer kan leda till positiva resultat i horisontal-

individualistiska kulturer. Däremot kan ledare i vertikal-kollektivistiska kulturer vara 

mindre kompetenta att uppnå dessa resultat genom LMX. Det kan förslagsvis vara 



  
 

36 

bättre att tillämpa ledarskapet i en vertikal-kollektivistisk kultur på rollbaserad lojalitet 

och respekt från medarbetare. Anderson (2005) tillägger att interpersonella och 

relationsskapande färdigheter har stor inverkan på om en utstationering anses lyckad 

eller ej. Vidare föreslår Anderson att individer som kan kombinera funktionella och 

tekniska färdigheter, längs med personliga egenskaper har lättare att anpassa sig till nya 

arbetsuppgifter. Studier visar att individer som är mer utåtriktade, avslappnade och väl 

förberedda att arbeta utefter en mer lokal ledarskapsstil uppfattas vara mer 

framgångsrika i en tvärkulturell kontext.  

 
3.2.3 Hur uppfattas svensken?  
Vi använder teorier om svenskt ledarskap för att tolka respondenternas definition av 

svenskt ledarskap, samt om respondenterna har vad som kallas ”ett typiskt svenskt 

ledarskap”. Vidare undersöker vi till vilken grad svenska ledare modifierar och anpassar 

ledarskapet till den nya arbetsplatsen, samt om hur en svensk ledare kan uppfattas av 

utländska medarbetare. Vidare använder vi även teorin för att tolka hur svenska ledare 

uppfattar mottagandet av kön, det vill säga, om de upplever stereotypa könsordningar i 

det nya landet. Följaktligen kommer vi att undersöka om det är lämpligt att anamma ett 

feminint eller maskulint ledarskap i en internationell kontext.  

 

Svenskt ledarskap är handlingskraftigt, konfliktundvikande och grupporienterat enligt 

Isaksson (2008). Vidare uppfattas svenska ledare vara lyhörda och relationsskapande 

gentemot sina medarbetare. Gesteland (2002) tillägger att svenskar i regel går rakt på 

sak när det gäller förhandlingar. Svenskar är redo att göra affärer över första mötet och 

inleder gärna diskussionen efter bara några få minuter av småprat. Den svenska ledaren 

som härstammar från en individualistisk och low context-kultur kan uppfatta 

medarbetare från en kollektiv och high context-kultur som mindre effektiva, passiva och 

negativa (Brett, Behfar & Kern, 2006). Samtidigt kan medarbetare från en kollektiv och 

high context-kultur uppfatta svenskt ledarskap som otåligt, onödigt brådskande och 

oförskämt.  Dickson, Den Hartog & Mitchelson (2003) visar i sin undersökning att 

graden av maktdistans i samhället påverkar ledarskapsmetoder och medarbetarnas 

uppfattningar. I länder där maktdistans anses vara låg, till exempel Sverige, är det 

eftersträvansvärt med ett mer jämlikt ledarskap, medan länder med högre grad av 

maktdistans förespråkar kulturmedlemmarna ett mer rigoröst och auktoritärt ledarskap. 

Muhonen et al. (2013) beskriver i sin studie att ett mer rigoröst ledarskap ger intryck av 
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att tillämpas mer i en specifik kultur, men att ett ledarskap som tillämpar en 

empowerment-ledarstil verkar mer anpassningsbar på universell nivå. 

 

Mendenhall, Kühlmann & Stahl (2001) menar att den feministiska litteraturen står för 

bilden av ett mer icke-hierarkiskt ledarskap och förespråkar ett ledarskap i linje med 

empowerment. Kvinnors representation i den globala arenan växer, men varierar 

beroende på industri och befattning (Moran, Harris & Moran, 2011). Antalet 

utstationerade kvinnliga ledare är dock markant lägre gentemot män. Det visar sig 

tydligt i områden i världen där avgränsningen mellan kvinnliga och manliga roller är 

tydligt definierade och skiljer sig från den egna kulturen. Det förekommer även i 

multinationella organisationer att en utstationerad, vare sig en man eller kvinna, får 

arbetsuppgifter som verkar som språngbräda till en högre position. Pichler, Simpson & 

Stroh (2008) förklarar att kvinnor är mer benägna att vara representerade i lägre nivåer 

och HR-befattningar. Resultatet från författarnas forskning visar att kvinnor tenderar att 

vara gynnade för arbetsuppgifter som är könsbundna som feminina. Elam & Terjesen 

(2010) tillägger att olika könsföreställningar grundar sig i institutionaliseringen av 

kulturella föreställningar. Det som i början kan uppfattas som en tanke om hur män och 

kvinnor ska bete sig eller borde bete sig blir till slut en allmän tanke om hur det ska ske 

i praktiken. I ett längre perspektiv blir föreställningarna om könsordningar och roller allt 

mer institutionaliserade i regler och normer som definierar ett visst samhälle. 

 
3.3 Motstridiga krav 
I problemformuleringen ställer vi oss frågan hur utstationerade svenska ledare hanterar 

motstridiga krav från medarbetarna kontra den högre ledningen. För att få en förståelse 

för fenomenet motstridiga krav har vi därför använt oss av teorier som beskriver den 

paradoxala lojalitet en ledare på mellanchefsnivå står inför. Vi vill undersöka om denna 

problematik blir mer påtaglig när ledaren stationeras utomlands och måste förhålla sig 

till en främmande kultur samtidigt. Med anledning av det undersöker vi om en ledares 

beslut hamnar inom ramen för den svenska ledningens intresse, eller hos de lokala 

medarbetarna. Vi vill få en förståelse för var ledarens lojalitet ligger/bör ligga samt hur 

en utstationerad ledare kan hantera motstridiga krav. 

 

3.3.1 Legitimitet 
Fenomenet om anpassningsbarhet av tvärkulturellt ledarskap är komplext, vilket ger 

uttryck i motsättningar av olika krav och strategier (Festing & Maletzky, 
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2011).  Holmblad Brunsson (2002) menar att verksamheter strävar efter legitimitet 

genom att skapa en överensstämmelse mellan olika normer och värden som ett 

internationellt affärssammanhang kan ha. Därmed innebär det en irrationell 

beslutprocess för en utstationerad ledare för att kunna realisera beslut till handling 

(Brunsson 1985). Irrationaliteten visar att ledare behöver särskilja tänkande från 

handling och särkopplingen innebär att motstridiga krav kan bli otydliga. Det innebär att 

ett misslyckande i en del av organisationen nödvändigtvis inte påverkar andra delar av 

organisationen (Holmblad Brunsson, 2002). Författaren menar även att ledare kan 

påverka hur medarbetare uppfattar och värderar omgivningen genom att tillgodose med 

förenad tolkningsram och ideologi. Slutligen karaktäriseras en utstationerad ledares 

beslut mer av anpassningen utefter den lokala omgivningen.   

 
3.3.2 Den internationella ledarens arbetsuppgifter  
Kock (2002) menar att dagens ledare i globala organisationer verkar i komplexa miljöer 

och bedriver utmaningar såsom att företagen outsourcar, downsizar, omstrukturerar och 

anlitar personal på tillfällig basis. Det har lett till att den globala ledarrollen har ändrat 

fokus från att vara produktionsinriktad till att vara relationsskapande. Enligt Ellström & 

Kock (2009) är förväntningarna på den internationella ledaren mer åt att ledaren ska 

bemästra rollen som stödfunktion och ge vägledning, istället för detaljstyrning gentemot 

sina medarbetare. Problematiken som författarna presenterar är att ledarens 

arbetsuppgifter är av en mer administrativ karaktär, vilket skapar lägre förutsättningar 

för att skapa samnärvaro med medarbetarna. Det skapar även en förutsättning för att 

ledaren agerar som en länk mellan medarbetare, högre ledning och omvärlden. Lenéer 

Axelsson & Thylefors (2005) menar att det kan leda till att ledaren upplever ensamhet 

beroende på sin position. Det beror på att ledarrollen i en internationell kontext kan 

skapa ytterligare svårigheter att angripa mellanchefsparadoxen i syfte att tillfredsställa 

två eller fler sidor av ett argument. Författarna menar även att följande problematisering 

kan hänvisas till en viss lojalitetsplikt som innebär konflikt mellan ledningens och 

medarbetarnas krav. 
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4 EMPIRI/ANALYS 
I detta kapitel redogörs för empirisk data och analys som är i relevans för studiens 

undersökningsområde. Empirin och analysen följer samma struktur som teoriavsnittet 

för att öka läsarens förståelse. Inledningsvis ges en redogörelse och presentation av 

respondenterna utan inbördes ordning och därefter är empirin och analys indelad i 

studiens teman: personliga egenskaper, ledarskap och medarbetare och motstridiga 

krav.  

 

Vi vill tillägga att vi inte ämnat fokusera på vilken organisation som varje respondent 

arbetar/arbetade för, men benämner kort vilken organisation som är aktuell i varje 

enskilt fall. Vi uppger respondenternas ålder i olika intervall, utbildning, titel och 

språkkunskaper. Vidare har vi valt att utforma en tabell som är placerad efter 

presentationen av respondenterna. Tabellen visar var respondenternas värdländer står i 

relation till Hofstedes tre kulturdimensioner som vi har valt att fokusera på, nämligen 

maktdistans, individualism/kollektivism, maskulinitet/femininitet och Halls high- & low 

context. Vi valde att utforma tabellen för att underlätta förståelsen för läsaren angående 

vilka länder som är aktuella i vår analys. Vi ansåg även att det underlättade för oss att 

tolka empirin utifrån Hofstede och Halls teorier genom att klargöra vilka kulturer  

respondenterna har erfarenhet av. 

 

4.1 Presentation av respondenterna  
4.1.1 Sven Henriksson 
Sven Henriksson, 60-64 år, har en civilingenjörsutbildning i botten och har under sin tid 

varit utstationerad för IKEA AB. Henriksson var totalt utstationerad i 14 år, varav 4 år i 

Tyskland, 5 år i Schweiz och 5 år i Danmark. Henriksson var chef för lager och 

transport i Tyskland och Schweiz, och i Danmark var han globalt ansvarig för 

koncernens logistikverksamhet. Henriksson behärskar engelska och tyska. 

 
4.1.2 Sofia Langfos 
Sofia Langfos, 25-29 år, har en gymnasieutbildning och arbetar för Damco Sverige AB. 

Langfos utstationerades till Dubai i Förenade Arabemiraten och hennes titel är Solution 

Customer Service Manager. Langfos var utstationerad i 4 år, varav år 3 och 4 med 

ledarbefattning. Langfos besitter språkkunskaper i engelska, tyska, spanska och 

italienska. 
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4.1.3 Jörgen Johansson 
Jörgen Johansson, 50-54 år, har examen inom automationsteknik och arbetar för Norden 

Machinery AB. Johanssons titel är Area Sales Manager och har varit utstationerad i 

Australien i 3 år. Johansson behärskar engelska och tyska. 

 
4.1.4 Carin Carlsson 
Carin Carlsson, 25-29 år, har en civilingenjörsexamen inom teknisk fysik och 

elektroteknik. Carlsson utlandsstationerades via Scania AB till Österrike som 

utvecklingsingenjör för ett projekt som sträckte sig över 3 månaders tid. Carlsson talar 

flytande tyska och engelska. 

 
4.1.5 Jonny Sandstedt  
Jonny Sandstedt, 45-49 år, har en examen inom industriell ekonomi och arbetade för 

Xylem Water Solutions AB, Sverige. Sandstedt var utstationerad i nordöstra USA i 4 år 

och hans titel var Business controller. Sandstedt behärskar det engelska, tyska och 

spanska språket. 

 

4.1.6 Ulf Magnusson 
Ulf Magnusson, 50-54 år, har en civilingenjörsexamen och arbetar som Senior Vice 

President för Volvo AB, med ansvar över Europa. Magnusson har varit utstationerad för 

Volvo i sammanlagt 15 år fördelat på olika länder och tidsintervall. Länderna han har 

varit stationerad i är Australien i 2 år, Ryssland i 4 år, Polen i 1 år, Ungern i 4 år, 

Turkiet i 2 år och England i 1 år. Magnusson behärskar engelska och förstår enklare 

samtal på tyska och ryska. 

 
4.1.7 Olle Lindblom 
Olle Lindblom, 30-34 år, har en gymnasieutbildning och arbetar för TEXO application 

AB beläget i Älmhult. Lindbloms titel är Automation Manager och har erfarenhet av 

utstationering i Portugal och Slovakien, varav 4 år i Portugal och 1 år i Slovakien. 

Lindblom behärskar engelska, tyska och portugisiska. 

 
4.1.8 Peter Ericson  
Peter Ericson, 40-44 år, började studera byggteknik på universitetet men avslutade 

studierna i förtid. Idag arbetar Ericson på Volvo AB som VD för organisationen i 

länderna Bulgarien, Albaninen och Makedonien. Ericson är i nuläget stationerad i Sofia, 

Bulgarien men har även tidigare erfarenhet av utstationering i Vitryssland under 2 års 

tid. Ericson behärskar engelska och tyska. 
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4.2 Tabell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Värdländerna i relation till Hofstedes kulturdimensioner och Halls High and 

Low context-cultures. Information hämtad från Hofstede (2001) och Hall (1981), egen 

modell. 

 

Vi vill poängtera att en kultur inte ska betraktas som high/low, 

individualistisk/kollektivistisk eller  maskulin/feminin i absolut mening. Hofstedes och 

Halls studier visar ett index över tvärkulturell kommunikation och vi har utformat 

tabellen utefter var studiens kulturer står sig i relation till forskarnas studier. Tabellen 

visar en generell och övergripande bild över ett samhälles värderingar i relation till 

teorin. 
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4.3 Personliga egenskaper 
4.3.1 I utstationeringens startskott 
Förberedelser på egen hand 

Hur mycket tid ledaren har lagt på att förbereda sig inför en utlandsstationering har 

varierat från respondent till respondent. Johansson förklarar att han förberedde sig 

mentalt, och läste på om Australien och landets kultur innan han skulle åka. Carlsson 

förberedde sig genom att ha diskussioner med chefen i Sverige, att läsa på om 

organisationen i Österrike och följa deras interntidning för att få en bild av landet och 

företagskulturen. Flera respondenter lade ingen vikt alls vid att förbereda sig, och 

Henriksson förklarar att en utstationeringsprocess ofta handlade om snabba beslut, 

vilket gjorde att tiden för förberedelser inte riktigt fanns till. Schneider & Barsoux 

(2003) i enlighet med Thomas & Inkson (2009) menar att väl förberedda ledare är bättre 

rustade inför en utlandsstationering och att anpassningen till den nya kulturen går 

snabbare om ledarem har kunskap om vad denne kan förvänta sig. Vad vi kan tolka från 

empirin är att de ledare som förberett sig inför sin utstationering anser att de har haft 

nytta av förberedelserna. De ledare som inte förberett sig anser inte själva att detta har 

påverkat deras situation negativt. Vi kan också koppla ovanstående till Javidan & 

Walker (2012) som menar att det intellektuella kapitalet bland annat karaktäriseras av 

god nutidsorientering och ledarens kunskaper om andra kulturer. Att läsa på om andra 

kulturer och ha god kunskap om vad som händer i ens omvärld kan därmed enligt 

Javidan & Walker tyda på intellektuellt kapital hos ledaren. Vi vill dock tillägga att 

bristen på förberedelser inte nödvändigtvis måste betyda att ledaren i fråga saknar 

intellektuellt kapital. 

 

Förberedelser med hjälp av organisationen 
Flera av organisationerna som respondenterna har varit utstationerade för har erbjudit 

interkulturell träning inför utlandsstationeringen. Carlsson beskriver att hon blev 

erbjuden en betald språkkurs i det lokala språket av en privat språklärare, Johansson fick 

möjlighet att besöka värdlandet tillsammans med familjen innan utstationeringen 

började och Ericson blev erbjuden både språkkurs och kulturseminarium av 

organisationen han arbetar för. Johansson och Carlsson poängterar att dessa 

förberedelser har varit till mycket stor hjälp i utstationeringen, och Johansson anser att 

alla borde få  möjligheten att besöka värdlandet innan ledaren ska utstationeras. En del 

av organisationerna erbjöd lite eller ingen träning alls inför utlandsstationeringen, och 
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Lindblom berättar att han blev erbjuden lite böcker om värdlandets kultur men anser att 

det inte har varit till någon nämnvärd hjälp. 

 

Vi har tolkat att förberedande träning av praktisk form har uppskattats och även 

upplevts vara till stor hjälp för ledarna inför anpassningsprocessen till den nya kulturen. 

Teoretiskt baserad träning anses inte vara till lika stor hjälp och vi tolkar i enlighet med 

Mendenhall, Kühlmann och Stahl (2001) att detta kan bero på att det är svårt att 

förutspå vilka situationer ledaren kommer ställas inför i utlandsstationeringen. Detta 

understryks även av det Lindblom beskriver, att teoretisk kunskap om kulturen inte var 

till någon större nytta för honom. Vidare kan vi även relatera till Hofstede (2001) som 

beskriver att ett land inte är en homogen grupp och därför inte alltid kan tillskrivas 

gemensamma egenskaper. Att läsa i en bok att ”japaner beter sig på detta vis” kan då 

vara en bild som är grovt generaliserad och därmed inte kan appliceras i alla situationer. 

Vi kan även se att ett fåtal respondenter inte förberedde sig alls inför sin 

utlandsstationering men själva heller inte upplevt att detta ställt till med problem för 

dem. Vi tolkar att andra attribut kan vara mer framträdande för att lyckas i sin 

anpassning än just förberedelser, men att praktiska förberedelser kan vara en betydande 

faktor.  

 

Vidare kan vi se ett samband till Hill (2003) och att några av respondenternas 

organisationer faktiskt erbjöd kulturell, språklig eller praktisk träning inför 

utlandsstationeringen. En av respondenterna, Johansson blev som tidigare nämnt 

erbjuden en resa till värdlandet tillsammans med sin familj innan utlandsstationeringen 

skulle påbörjas, något han anser har varit fördelaktigt. Vi tolkar i enlighet med Hill 

(2003) och Johansson att en sådan typ av kulturell träning kan vara till stor hjälp då 

ledaren får en bättre inblick i kulturen och får “känna på” hur kulturen utspelar sig i 

förväg. Vi menar att en sådan resa kan ligga i både organisationens och ledarens intresse 

då ett besök innan ustationeringen kan minska kulturbarriärer och därmed 

anpassningstiden. Följaktligen menar vi att det leder till att effektivitet på arbetsplatsen 

kan uppnås snabbare samt att risken för att utlandsstationeringen misslyckas eller 

avbryts reduceras. 
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4.3.2 Erfarenheter och kunskaper  
Tidigare erfarenheter av jobb eller boende utomlands 

Merparten av respondenterna har erfarenhet av någon form av interkulturella möten 

sedan tidigare, men dessa skiljer sig i omfattning. Henriksson beskriver att han 

sammanlagt har varit utstationerad i cirka femton år fördelat på olika perioder och 

länder, och att erfarenheterna från de tidigare utstationeringarna var till hjälp när han 

senast stationerades, till Danmark. Vidare beskriver Ericson att han varit 

utlandsstationerad i Vitryssland i två år innan han kom till Bulgarien, där han för 

närvarande är bosatt. Han beskriver att erfarenheterna från stationeringen i Vitryssland 

definitivt har hjälpt honom att anpassa sig till kulturen i Bulgarien och exemplifierar 

med att det ofta inträffar händelser som ledaren inte är förberedd på, och då är det en 

fördel om han/hon har gått igenom liknande situationer tidigare. Det går att relatera till 

begreppet färdigheter inom cultural intelligence som betyder att ledaren har en väl 

utvecklad repertoar av beteenden som stämmer för olika interkulturella situationer, som 

denne kan välja beteende från (Thomas & Inkson, 2009). Carlsson, som har erfarenhet 

av boende och studier i USA, är enig med Ericson och anser att hennes tidigare 

erfarenheter har hjälpt henne att lättare kunna anpassa sig till en ny kultur och förstå att 

människor är olika. Att erfarenhet av tidigare utlandsstationeringar är en fördel kan 

konstateras, då alla respondenter med denna erfarenhet pekar på att det underlättat 

anpassningen avsevärt; två respondenter beskriver att ledare blir luttrade inför nya 

kulturella möten genom tidigare internationella erfarenheter (Lindblom, Magnusson). 

Detta kan sättas i relation till Javidan och Walker (2012), som beskriver att ledarens 

förstånd inom globala affärer och interaktioner är av stor vikt för att erhålla ett 

intellektuellt kapital. Vi kan även se ett samband till Thomas & Inksons (2009) teori om 

cultural intelligence, där dimensionen ”kunskap” beskriver huruvida ledaren har 

kännedom om de fundamentala principerna i interkulturella interaktioner. 

 

Att ha omvärldskunskap och känna till kulturen i värdlandet är något som både Thomas 

& Inkson (2009) och Javidan & Walker (2012) beskriver i sina teorier. Thomas & 

Inkson (2009) menar att kunskaper om kulturen i värdlandet till viss mån går att läsa sig 

till på hemmaplan, och att förberedelser inför utlandsstationeringen därmed kan vara av 

stor vikt. Som tidigare beskrivits i kapitlet, har förberedelserna inför 

utlandsstationeringar varierat mellan respondenterna, men vi har tolkat att de som utfört 

grundliga förberedelser har haft nytta av det. Omvärldskunskap och kännedom om 

andra kulturer är givetvis något individer får genom erfarenheter av 
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utlandsstationeringar sedan tidigare och även här tolkar vi att det är fördelaktigt att ha 

varit utlandsstationerad vid tidigare tillfällen. Vidare kan tilläggas att merparten av 

respondenterna har tidigare erfarenhet av utlandsstationering och/eller resande och 

handel utomlands, vilket kan tyda på en passion för mångfald (Javidan & Walker, 

2012). Att ha en passion för mångfald är en del av det psykologiska kapitalet och 

innebär att ledaren har ett intresse och en vilja att utforska nya kulturer och delar av 

världen samt att bosätta sig i andra länder. Att flera respondenter redan har varit bosatta 

utomlands och en del till och med i flertalet olika länder anser vi kan tyda på att de både 

har en passion för mångfald, och är äventyrssökande, som också är en del i det 

psykologiska kapitalet. 

 

Språkkunskaper 

Sandstedt och Johansson stationerades båda två i länder där engelska är det officiella 

språket. Båda ledarna behärskar det engelska språket väl, och är eniga i att det inte är av 

särskilt stor vikt att behärska det lokala språket så länge ledaren har en god kunskap i 

engelska. Sandstedt menar att såvida ledaren inte hamnar i ett land där det talas ett annat 

av de etablerade ”världsspråken” är engelskkunskaper fullgott. Johansson tillägger att 

de situationer han inom sitt yrke försätts i, inkluderar människor som generellt har en 

bra engelskkunskap och har därmed inte upplevt att språket varit en barriär i 

interkulturella interaktioner. 

 

Varken Ericson eller Magnusson har varit flytande i de lokala språken när de har varit 

utstationerade, men anser själva att de lyckats vända det till sina fördelar. Ericson menar 

att detta har hjälpt honom då han måste arbeta igenom varje medarbetare på ett annat 

sätt, och Magnusson beskriver att det kan vara bra att ha ett filter, att användningen av 

tolk gör att ledaren har mer betänketid innan han/hon behöver tala. Däremot poängterar 

Magnusson att den som behärskar det lokala språket alltid kommer att ha fördel 

gentemot den som inte gör det i affärssammanhang och att det inte är att underskatta. 

Ericson tillägger att en kunskap inom det lokala språket förmodligen hade lett till en 

mer naturlig relation till kunderna. 

 

Langfos, Lindblom, Henriksson och Carlsson anser däremot att det är viktigt att 

behärska det lokala språket i landet. Langfos berättar dock att hon själv inte gjorde det, 

men tillägger att det officiella språket i affärssammanhang i Förenade Arabemiraten är 
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engelska, så hon upplevde att hon klarade sig långt på det. Lindblom berättar att han 

hade kunskap i det lokala språket i sin första utstationering till Portugal, men inte i den 

senare. Han menar att det hade varit till fördel att kunna det lokala språket i sin 

utstationering i Slovakien, i synnerhet eftersom engelskkunskaperna i landet upplevdes 

som bristande. Henriksson, i enlighet med Carlsson är tyskspråkiga, vilket har varit det 

officiella språket i deras värdländer. De båda anser att det har varit en stor fördel att 

kunna behärska det lokala språket.  

 

Vår tolkning är att kunskaper inom det lokala språket inte är avgörande för interkulturell 

framgång. Majoriteten av respondenterna har enbart använt sig av engelska 

språkkunskaper och endast ett fåtal beskriver detta som ett problem. Vi ser ett samband 

med Halls (1981) teori, som beskriver att språk inte nödvändigtvis behöver vara en 

betydande faktor för internationell framgång, utan att det är kulturen som står i centrum. 

Vi menar även att det kan bero på att det engelska språket har blivit så pass globalt i 

affärssammanhang idag att aktörer förväntas kunna kommunicera på engelska, men att 

språkkunskaper utöver det inte längre anses som en nödvändighet. Däremot tror vi att 

det kan vara fördelaktigt att kunna hantera det lokala språket då eventuella missförstånd 

kan reduceras, samt att kommunikationen förenklas avsevärt i synnerhet på de platser 

där det engelska språket inte är lika etablerat. Vi kan också se ett samband till Hill 

(2003) som menar att engelska är så pass utbrett i affärsvärlden idag och att ledare 

klarar sig bra på engelska. Däremot är vi eniga med författaren som även förklarar att 

kunskaper i det lokala språket ändå är att föredra då det hjälper till i 

anpassningsprocessen utanför arbetet, samt att det kan förbättra relationen mellan 

ledaren och medarbetarna.  

 

Medvetenheten om den egna kulturen 

Majoriteten av respondenterna upplever att de har blivit mer medvetna om den egna 

kulturen efter att de har stationerats utomlands och interagerat med människor från 

andra kulturer. Detta är i samklang med det Schneider & Barsoux (2003) beskriver; att 

en individ måste stå utanför den egna kulturen för att kunna uppfatta den. Johansson 

beskriver att han upplever svenskar som mer flexibla i en internationell kontext än 

många andra, att ledaren anpassar sig efter värdlandet istället för att låta medarbetarna 

anpassa sig till ledaren. En observation Sandstedt gjort är att människor ofta starkt 

knyter an till hemkulturen när de stationeras utomlands, och exemplifierar med att det 
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kan bli lite ”patetiskt” när svenskar i USA känner att de måste fira svensk midsommar 

eller åka hem till jul bara för att de är svenskar (Sandstedt). Vi kan se ett samband 

mellan det Johansson och Sandstedt nämner och Thomas & Inkson (2009) som 

beskriver att en ledare bör vara flexibel och faktiskt anpassa sig till  normerna och 

värderingarna som råder i kulturen. Vidare menar författarna att om ledaren istället 

förväntar sig att motparten ska anpassa sig går denne miste om en mångfald som hjälper 

ledaren att utvecklas. Däremot beskriver Ericson att han ser det som sin uppgift att 

utmana vissa normer, såsom bristande jämställdhet, och tror att det är viktigt att han 

som ledare arbetar med exempelvis en jämställd lönepolicy även om normen i landet 

säger något annat. Vi tolkar att ledare som försätts i interkulturella kontexter där normer 

och attityder skiljer sig från den i hemkulturen måste hitta en balans mellan att utmana 

normerna och acceptera/anpassa sig till dem. Vi ser att det kan finnas en problematik i 

att utmana en kulturs normer och värderingar och tror att ledare måste inneha respekt 

hos medarbetarna för att framgångsrikt kunna genomföra detta. Vi tror också att 

ledarens position inom företaget kan spela roll.  

 

Vi kan urskilja att majoriteten av respondenterna upplever att de har en stor 

medvetenhet om den egna kulturen och flera respondenter har exemplifierat med 

reflekterande iakttagelser om hur de upplever den svenska kulturen efter att de 

stationerats utomlands. Att vara medveten om den egna kulturen, hur den kan påverka 

det egna beteendet samt hur den skiljer sig från andra kulturer är en grundläggande 

byggsten för kosmopolitisk världsåskådning i det intellektuella kapitalet, menar Javidan 

& Walker (2012). En del respondenter upplever också att den förstärkta medvetenheten 

om den egna kulturen har hjälpt dem i flera avseenden, bland annat exemplifierar 

Carlsson med att det har hjälpt henne att kommunicera på ett bättre sätt. Langfos 

(tillägger att insikten hjälpt henne att visa mer respekt för andra kulturer. Slutligen kan 

vi se ett samband med Thomas & Inksons (2009) andra dimension av cultural 

intelligence, nämligen mindfulness, där ledaren har en medvetenhet om sin omgivning 

och dess påverkan på sin kunskap och sina känslor. Vi uppfattar att majoriteten av 

respondenterna har reflekterat över och varit uppmärksamma på sin omgivning och hur 

den har påverkat dem. 
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Kulturella skillnader 
Synliga artefakter 

Johansson upplevde stora skillnader i synliga kulturlager och exemplifierar med att 

australiensare alltid är snäppet mer nedklädda än svenskar. Skillnader i klädstil är något 

flera respondenter upplevt, och är också en faktor som har gjort att några respondenter 

hamnat i obekväma situationer. Exempelvis menar Sandstedt att det inte är ovanligt att 

en svensk kommer till jobbet i jeans och sedan klär upp sig extra inför en 

företagsmiddag. I USA upplevde han att amerikanare gör precis tvärtom. Vidare 

beskriver Lindblom att han i England fick en utskällning för att han dök upp på ett 

huvudkontor klädd i jeans. Även Magnusson understryker att engelsmän står hårt för sin 

klädkod och att kostym alltid gäller på arbetsplatsen där.  

 

Underliggande faktorer 

Sandstedt upplevde att amerikaner bemöter varandra med stor respekt. Han berättar att 

hans medarbetare frågade otaliga gånger om hur han uttalade sitt namn för att försäkra 

sig om att de inte skulle betona det fel, något han menar att svenskar inte skulle 

reflektera över på samma sätt. Han exemplifierar även med att amerikaner sällan 

påpekar om en person har gjort fel, för att de inte vill uppfattas som respektlösa. 

Johansson upplevde Australien som mer hierarkiskt betingat och att ledare tydligt måste 

delegera ut vem som ska göra vad, då ledaren aldrig kan lita på att det är underförstått. 

Carlsson har liknande erfarenheter och upplevde att Österrike var starkt präglat av en 

hierarkisk struktur på arbetsplatsen, vilket kunde urskiljas i ledarskapet och att 

medarbetare inte alls blir tilldelade lika mycket ansvar som i Sverige. Vi kopplar detta 

till Isaksson (2008) som menar att ett svenskt ledarskap karaktäriseras av att vara 

grupporienterat och icke-hierarkiskt, vilket kan skilja sig från strukturen i andra länder. 

 

Att uppmärksamma och reflektera över kulturskillnader i sin omgivning och olika 

situationer en ledare försätts i, menar Thomas & Inkson (2009) tyder på att ledaren 

innehar mindfulness, som är en av de tre dimensionerna i Cultural Intelligence. Vidare 

menar författarna att det är en högst väsentlig egenskap att besitta för en ledare som 

interagerar på den internationella arenan. Vi tolkar att samtliga respondenter - i olika 

omfattning- har varit observerande och tolkande gentemot kulturskillnader och vad som 

skett i den interkulturella omgivning de befunnit sig i. Samtliga respondenter har 

återgivit exempel på skillnader de reflekterat över och som på något sätt har påverkat 

dem. Exempelvis beskriver Ericson att i Vitryssland skakar personer inte hand för att 
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hälsa, och i synnerhet inte med kvinnor. Ericson menar att det tog ett tag för honom att 

förstå och förhålla sig till detta och såg det istället som sin uppgift att bryta denna norm 

och stå fast vid det han är van vid. Vi anser att detta tyder på ett självsäkert ledarskap, 

som Javidan & Walker (2012) beskriver under psykologiskt kapital, men däremot att det 

står i motsats till Thomas & Inkson (2009) som tidigare berördes. De menar istället att 

globala ledare måste anpassa sig till värdlandets kultur och normer för att kunna bli 

framgångsrika.  

 

Motsvarade det förväntningarna? 

Hos majoriteten av respondenterna har kulturskillnaderna motsvarat förväntningarna, 

men Johansson och Sandstedt upplevde att det var större skillnader än de hade räknat 

med. Vi kan här se ett samband till Hollensens (2011) teori om psychic distance, att 

svenskar ofta upplever att det finns en låg psychic distance till länder som USA och 

Australien beroende på att de är engelskspråkiga och ”västerländska”. Författaren menar 

att detta kan leda till så kallade shock effects där ledaren upplever ett oväntat 

kunskapsgap när förväntningarna inte motsvarade verkligheten.  Sandstedt benämner 

själv denna problematik och menar att svenskar tror sig veta hur det är i USA för att 

svenskar tittar mycket på amerikanska serier och filmer, men istället får svenskar en 

chock när  de inser att förväntningarna inte motsvaras. Vi kan även se ett samband till 

Hall (1981) som nämndes tidigare. Hall menar att språket inte nödvändigtvis minskar 

kulturbarriärer, utan att det är kulturen i sig som spelar roll. Trots att båda 

respondenterna behärskade det lokala språket tycks det inte ha underlättat för dem mer 

än någon annan att anpassa sig till den nya kulturen i värdlandet.  

 
4.3.3 Att anpassa sig på plats  
Anpassningen 

Flera respondenter anser att det tog ett tag innan de kom in ordentligt i den nya kulturen. 

Ericson uppskattar att det tog cirka sex till tolv månader att anpassa sig till kulturen i 

Vitryssland, men att det gick betydligt fortare andra gången han utstationerades. Här 

kan vi också se att tidigare erfarenheter spelar roll för hur snabbt ledaren anpassar sig 

(Schneider & Barsoux, 2003). Magnusson upplevde att det var lätt att komma in i det 

sociala i värdlandet. Han anser att han har haft fördel av att vara i den organisatoriska 

position (VD) som han varit vid nästan samtliga tillfällen, och pekar på att detta hjälpt 

honom avsevärt att komma in i kulturen och sociala sammanhang då han ofta blev 

inbjuden till företagsevenemang och liknande. Vi kan här se en relation till Mendenhall, 
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Kühlmann & Stahl (2001) som beskriver att organisationer bör lägga vikt vid att hjälpa 

till i anpassningen eftersom det ligger i deras intresse att anpassningen går snabbt. Att 

organisationer anordnar evenemang där ledaren får möjlighet att interagera och lära 

känna medarbetaren tror vi, i enlighet med Magnussons erfarenheter, kan vara till stor 

hjälp. 

 

Sandstedt upplevde att det var lätt att komma in i kulturen och menar att amerikaner är 

väldigt välkomnande och öppna. Han påpekar också att det var tacksamt att komma till 

New England eftersom han menar att området är “USA för nybörjare” då han anser att 

kulturen liknar den europeiska. Sandstedt upplevde dock att byråkratiska processer i 

värdlandet tog tid. Han upplevde många “Moment 22-situationer” som ställde till det, 

och menar att det tog cirka ett år innan han kunde känna sig avslappnad på grund av 

detta. Langfos försökte att umgås med folk utanför kontoret för att komma in i kulturen.  

 

Magnusson understryker vikten av att familjen trivs i värdlandet, och menar att om det 

går bra för familjen så brukar det också gå bra för ledaren att anpassa sig till värdlandets 

kultur. Magnusson uttrycker det som ”Happy wife, happy life”. Han hävdar att detta är 

den enkom viktigaste faktorn för att en utlandsstationering ska lyckas. Vi kan här se ett 

samband till Scullion & Brewster (2001), som beskriver att en misslyckad utstationering 

kan bero på  familjerelaterade problem i utlandsstationeringen.  

 

Vår tolkning är att  en stor del av anpassningen ligger på ledarens ansvar, och flera 

ledare berättar om hur de aktivt deltagit i aktiviteter utanför arbetet som hjälpt dem 

komma in i kulturen. Vi tolkar att detta tyder på socialt kapital hos ledarna (Javidan & 

Walker, 2012), som bland annat karaktäriseras av samarbetsvilja, och att kunna koppla 

med människor med annan kulturell bakgrund. Vidare kan vi även se i relation med 

Mendenhall, Kühlmann & Stahl (2001) att när organisationen hjälpt till med evenemang 

som sammanför ledaren med medarbetarna utanför arbetstid, har det hjälpt och 

uppskattats. Vi tror därför att organisationens roll i anpassningsprocessen är central, då 

de kan bistå med mentorbaserat stöd för den utstationerade ledaren, men även hjälpa till 

att integrera ledaren med andra utstationerade på plats, vilket är i enlighet med Hill 

(2003). Något som kan tilläggas är att typen av kontrakt även kan vara avgörande för 

hur mycket ansvar som läggs eller bör läggas på organisationen när det kommer till 

anpassningen. Langfos beskriver exempelvis att hon inte fick någon hjälp av 
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organisationen på hemmaplan och hon förväntade sig inte det heller då hon var anställd 

på ett lokalt kontrakt. Hade Langfos istället haft ett expat-kontrakt (kontrakt med 

organisationen hemma i Sverige) menar Langfos att hon hade förväntat sig hjälp med 

anpassningen på plats och att det skulle ingå i “paketet” då denna typ av kontrakt är mer 

omfattande. Vi ser en svårighet i att dra en gräns för vem som har ansvar för 

anpassningen, men anser i enlighet med Langfos att det kan vara mer centralt att 

organisationen hjälper till vid ett expat-kontrakt. Slutligen tolkar vi att ledaren själv har 

en stor roll i att anpassa sig i värdlandet, men menar att andra faktorer, som hur bra 

familjen trivs och integreras i kulturen kan vara minst lika viktiga och kanske även 

avgörande för möjligheten att anpassa sig. 

 

Majoriteten av respondenternas utlandsstationeringar har inte varit tidsbestämda, vilket 

gör att det därför blir svårt att avbryta utlandsstationeringen i förtid. Orsakerna till att en 

ledare har valt att åka hem efter en tid har däremot skiljt sig mellan respondenterna. Två 

av respondenterna, Magnusson och Sandstedt menar att det finns en tidsmässig “gräns” 

på hur länge en utlandsstationering bör fortgå. Magnusson beskriver att en ledare bör 

söka sig någon annanstans efter cirka fem år på en position för att fortsätta kunna 

utvecklas och tillföra något till organisationen. Sandstedt håller med, och menar att han 

själv var redo för något nytt karriärmässigt efter fyra år och därför valde att åka hem. 

Vidare tror Sandstedt att ledaren hamnar i ett vägskäl efter några år och om denne då 

beslutar sig för att stanna kvar blir det nog “för alltid”. Här ser vi ett samband till 

Schneider & Barsoux (2003) som beskriver att anpassningen till den nya kulturen följer 

en U-kurva och när ledaren väl tagit sig förbi den jobbiga “morning after”-perioden 

hamnar han/hon i “happily ever after”-stadiet där många tenderar att stanna kvar i 

värdlandet. Endast en av respondenterna har avbrutit sin stationering utomlands, och 

detta var Magnusson då han var stationerad i England. Han beskriver att det fanns två 

anledningar till att han åkte hem i förtid; han blev erbjuden ett bra karriärmässigt 

erbjudande på hemmaplan, och då han inte trivdes med den nytillsatta chefen på 

arbetsplatsen i England upplevde han erbjudandet som än mer lockande. Vi tolkar att 

våra respondenter inte tycks ha haft problem med avbrutna utstationeringar, och att i det 

enstaka fall det förekom, inte direkt hade kulturmässiga orsaker. Majoriteten av 

respondenterna har stannat på sin position i minst tre år, vilket vi tolkar som att de har 

klarat av anpassningsprocessen som Schneider & Barsoux (2003) beskriver, och att de 

har kunnat integrera väl i kulturerna de hamnat i.  
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Modifiering av ledarskap 

Magnusson beskriver att en ledare måste modifiera sitt ledarskap i utlandet. Han 

förklarar att ledaren går in i en tydligare chefsroll utomlands där denne av sin 

omgivning förväntas ta alla beslut. Att ledaren kliver in i en mer beslutsfattande roll 

utomlands är även något som Ericson och Sandstedt har upplevt. Sandstedt beskriver att 

USA är auktoritetsbaserat och att det därför blir svårt att bedriva ett 

konsensusledarskap. Ericson menar att eftersom vi har ett så pass unikt ledarskap i 

Sverige gäller det att hitta ett sätt att balansera det svenska ledarskapet med det lokala. 

Även Henriksson upplevde att han fick modifiera sitt ledarskap, i synnerhet när han 

stationerades i Danmark och arbetade med kunder på ett mer globalt plan. Han menar 

att det inte går att applicera samma ledarstil gentemot Nordamerika som mot Kina 

exempelvis. Ovanstående kan relateras till Javidan & Walker (2012) som menar att en 

ledare måste modifiera sitt ledarskap när denne agerar på en internationell marknad. Att 

ledare inser vikten av att modifiera ledarskapet i olika kontexter och även har förmågan 

att anpassa det så att det fungerar för en ny publik tyder på att ledaren har ett global 

mindset. Merparten av respondenterna ansåg att de till större eller mindre mån behövde 

anpassa sitt ledarskap till den nya kulturen och vi tolkar detta som att de har insikt i vad 

ett globalt tankesätt innebär och att det tyder på att de har ett stort intellektuellt kapital 

då de inser att den globala spelplanen är mer komplex än den nationella. Ovanstående 

kan relateras till dimensionen Färdigheter inom cultural intelligence-teorin (Thomas & 

Inkson, 2009). Att en ledare inser vikten av att situationsanpassa sitt ledarskap, och 

även har kunskap om vilken typ av ledarskap som passar i olika situationer tyder på att 

ledaren besitter färdigheter inom cultural intelligence. Fenomenet karaktäriseras av att 

ledaren kan välja rätt beteende utifrån en väl utvecklad repertoar av beteenden som 

passar i olika situationer. Vi tolkar att färdigheter är nära sammanlänkat med tidigare 

erfarenheter då erfarenheter hjälper till att utveckla kunskapsarkivet som ledaren hämtar 

information från. 

 

Två av våra respondenter, Carlsson och Langfos, upplevde inte att de behövde anpassa 

sitt ledarskap nämnvärt. Langfos anser att hon har ett platt ledarskap och hade väldigt 

högt till tak gentemot sina medarbetare. Carlsson anser att hennes ledarskap 

karaktäriseras av att engagera och motivera andra, och beskriver sig själv som öppen i 

sitt ledarskap. Hon anser att det är ett ödmjukt sätt att leda och därför fungerar det i 

olika kontexter. Vi noterar att det endast är våra kvinnliga respondenter som inte har 
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känt ett behov av att modifiera sitt ledarskap, och ser en relation till Mendenhall, 

Kühlmann & Stahl (2001) som menar att feminint ledarskap karaktäriseras av icke-

hierarki och står för ett ledarskap i linje med empowerment, något som brukar 

välkomnas på ett globalt plan. Vi kan se drag av det feminina ledarskapet i både 

Carlssons och Langfos beskrivningar av sina ledarskap då de båda två förespråkar ett 

platt ledarskap där medarbetarna är inkluderade.  

 
4.4 Ledarskap och medarbetare  
4.4.1 Ledarskap i betraktarens öga 
Maktdistans 

Johansson upplevde att organisationsmiljön i Australien var baserad på hierarki och att 

medarbetare accepterade maktutövning av ledare, speciellt av ledare som ansågs vara 

senior manager. Sandstedt menar att amerikaner förväntar sig att en chef har gått hela 

vägen och klättrat i organisationen. Det är viktigt att en chef har gjort sina hundår i 

organisationen. Vidare menar Sandstedt att det är ett mer toppstyrt beslutsfattande i 

USA. Henriksson och Carlsson anser att tyska och österrikiska medarbetare är mer 

auktoritetsbundna och hierarkiska i sin organisationsstruktur. I och med att Henriksson 

och Carlsson arbetade i svenska organisationer som präglades av svensk kultur skilde 

sig normen från vad som anses vara tyskt/österrikiskt menar Henriksson och Carlsson. 

Vi anser att definitionen av maktdistans kan förknippas med maskulinitet i Hofstedes 

dimensioner. En annan aspekt vi vill förtydliga är att Hofstedes dimensioner inte 

innebär att ett land  har enbart hög eller låg grad av maktdistans, utan att landet har mer 

eller mindre hög/låg grad av maktdistans. Det kan vara svårt att urskilja kulturer som 

anses vara maskulina då de även har en lägre grad av maktdistans. I exempelvis USA 

menar Hofstede (2001) att hierarki upprätthålls för bekvämlighet: chefer är tillgängliga 

och förlitar sig på enskilda medarbetare och team på grund av deras expertis. Det 

faktum att alla är unika innebär även att alla är olika. Vidare menar Hofstede att en av 

de mest framträdande aspekterna av ojämlikhet är graden av makt varje person utövar 

eller kan utöva över andra personer; makt definieras som den grad till vilken en person 

kan påverka andra människors tankar och beteende. Vår tolkning är att respondenterna 

upplever att det är högre grad av maktdistans i värdländerna än i Sverige. I länderna 

som enligt Hofstede har relativt låg grad av maktdistans upplevde respondenterna att det 

är skillnad beroende på vilken organisationskultur ledaren arbetar/arbetade i. Vi tolkar 

att svenska ledare som arbetar för en utländsk organisation uppfattar att maktdistansen 
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är mer påtaglig, då vi ser att förväntningarna på ledarskapet skiljer sig mellan Sverige 

och övriga länder. 

 

Individualism/Kollektivism 

Lindblom anser att det är mer religiöst i Portugal och att det finns fler helgdagar där än i 

Sverige. Helgdagarna prioriteras högt och innebär att portugiser firar sin ledighet 

tillsammans med familjen. Vidare menar Sandstedt att en ledare behöver utveckla en 

vänskaplig relation i Latinamerika innan denne får respekt. Innan samtalet ens berör ett 

organisatoriskt syfte blir ledaren informerad om hela släktträdet. Det kan relateras till 

Hofstedes (2001) studie om att arbetsrelationer uppfattas i moraliska termer såsom 

släktskap och därför är det viktigt att tillhöra ett in-groupmedlemskap. Magnusson tror 

att skillnaden mellan värderingar i olika kulturer är starkt relaterade till historia. Han 

menar att Sverige, som anses vara individualistiskt, har präglats av frihet genom 

historien och att vi därför har annorlunda värderingar än exempelvis länder som Polen 

eller Ryssland där kollektivism har varit framträdande. Magnussons ståndpunkt kan 

knytas an till Hofstede (2001) som menar att i den individualistiska miljön finns en 

stark tro på det ideala självförverkligandet. Lojalitet bygger på personliga preferenser 

för människor och en känsla av plikt och ansvar. Magnusson upplevde det som 

meriterande att ”du gör vad du lovar, säger vad du tänker och gör som du säger”. Han 

menar att ärlighet och leverans är eftersträvansvärt i alla kulturer. Det är i relation till 

Hofstede (2001) som menar att kommunikationen i en individuell miljö är direkt riktad 

för att det är idealiskt att vara "ärlig, även om det gör ont" - och genom detta ge 

motparten en rättvis chans att ta lärdom av misstag. Langfos berättar om begreppet ”loss 

of face” och ansåg att det var hennes roll att bemöta medarbetarna med alternativa 

lösningar/utvägar i en diskussion för att inte riskera att medarbetarna tappade ansiktet. 

Det i sin tur kunde leda till att medarbetarna kände skam ifall de tappade ansiktet.  

 

Maskulinitet/femininitet  

Langfos noterade en skillnad i sitt värdland där medarbetarna var på arbetsplatsen för att 

jobba och fritiden inte prioriterades lika högt. Detta skiljer sig från det faktum att i 

feminina länder är det viktigt att ha balans mellan privatliv och arbete (Hofstede, 2001). 

Det kan vidare relateras till Carlsson, som berättade att hon främst arbetade med män 

och att det ytterst sällan förekom att männen hämtade barnen från skolan. Johansson 

berättade att kvinnor i hans värdland stannar hemma och sköter barnen, vilket även 
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övriga respondenter kommenterade. Det är inte lika vanligt att det förkommer 

hemmafruar i Sverige som i andra länder. Begreppet ”Happy wife, Happy Life” tyckte 

Magnusson var en viktig parameter att betrakta vid en utstationering. Han menar att det 

är lätt att förbise familjens trivsel vid bedömning av en mer eller mindre framgångsrik 

utstationering. Magnusson anser att om familjen inte trivs eller har problem i det nya 

landet påverkar det ledarskapet. 

 

Vår tolkning är att det kan vara svårt att kombinera de förväntade roller som en 

utstationerad ledare kan utsättas för. Förväntningar från den svenska ledningen, 

medarbetarna och familjen samt ledarens egna förväntningar på sitt ledarskap kan 

innebära att den utstationerade behöver tillgodose flera behov. Vi ser att det kan vara 

problematiskt att urskilja vilket intresse som ska tillgodoses i första hand. Svenskar 

uttrycks som individer som arbetar för att leva, medan individer från maskulina kulturer 

lever för att arbeta och utveckla en självkänsla från sina uppgifter. Chefer/ledare 

förväntas vara beslutsamma och självsäkra i en maskulin miljö (Hofstede, 2001). Vi tror 

att det kan stå i konflikt med den svenska världsbilden på ledarskap och privatliv, då 

den svenska ledaren strävar att vara stödjande för hans/hennes medarbetare och 

beslutsfattandet sker tillsammans (Hofstede, 2001). Chefer strävar efter konsensus och 

människor värderar jämlikhet, solidaritet och kvalitet i arbetslivet. Hofstede menar 

däremot att en maskulin miljö är mer strukturerad för individuella prestationer. 

Magnusson upplevde att det var skillnad i bland annat hur länderna gör affärer. 

Affärskultur och moral utspelar sig olika i olika arenor. Han anser att svenskar är naiva i 

sitt tankesätt och behöver vara mer försiktiga utomlands.  

 
4.4.2 Relationen mellan ledare och medarbetare  
Studiens respondenter uppfattade att de hade lätt att komma in på den nya arbetsplatsen 

rörande den psykosociala miljön. Carlsson och Sandstedt upplevde att deras 

medarbetare i värdlandet var nyfikna och intresserade över att det kom in ny personal 

med annan bakgrund. Lindblom och Magnusson ansåg att de var luttrade i sitt sätt att 

arbeta internationellt och med medarbetare i nya kulturer. De menade att efter några år 

på resande fot i olika länder med olika uppdrag blir det inte lika nytt och spännande 

längre, de hänger inte upp sig på kulturkrockar i samma mån som tidigare och förstår 

den svenska kulturen bättre idag. Lindblom och Magnusson anser därför att de lättare 

kan kommunicera med medarbetare från en annan kultur för att de har erfarenhet av 

olika möten i olika kulturer. Johansson anser att det var större kulturskillnad än vad han 
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förväntade sig. Han menar att svenskar i regel har lättare att anpassa sig efter värdlandet 

och medarbetarna än tvärtom. Det har även inneburit för Johansson att han många 

gånger fått kompromissa om sina egna etiska och moraliska ståndpunkter för att kunna 

förhålla sig till den nya kulturen.  

 

Ovanstående argument kan relateras till Thomas (2002) som förklarar att distinktionen 

mellan in- och outgroups beskriver attityder och beteenden. Beroende på vilken grupp 

en medlem tillhör hjälper det till att avgöra självuppfattningen, självindentiteten och hur 

andra uppfattar en. Som tidigare nämnt har alla respondenter fått mer kunskap om sin 

ledarstil genom att ha rannsakat sig själva. Majoriteten av respondenterna menar att de 

har en rättvisare bild av sin självuppfattning och självidentitet för att de har fått uppleva 

att leva i en annan kultur. Exempelvis berättar Henriksson  att medarbetare i länder som 

USA, Japan och Kina kunde lida av den svenska ledarstilen, då de önskade tydlighet 

och direktiv. Respondenterna upplevde dock inte att det var svårt att skapa relationer 

med sina medarbetare, då de kände sig som en i gänget och ansåg sig vara medlemmar i 

in-groups i Thomas (2002) mening. Det var dock svårare att anpassa sig utanför 

arbetsplatsen anser Langfos, som upplevde att hon behövde lägga ner mer energi på att 

ha ett socialt liv utanför arbetet, att själv vara drivande till att styra upp aktiviteter. 

Magnusson tror att det kan bero på vilken titel ledaren har. Han upplevde att han blev 

bjuden till många olika evenemang beroende på hans position som VD. I övrigt tyckte 

Sandstedt att aktiviteterna och evenemangen var mer “casual” på fritiden jämfört med i 

Sverige. 

  

Langfos ansåg att arbetsmoralen i Förenade Arabemiraten skiljde sig från den svenska: i 

värdlandet ifrågasätter medarbetarna exempelvis inte övertid. Medarbetarna jobbade 

långa och intensiva dagar i värdlandet, vilket Langfos inte alltid uppfattade som 

effektivt. Hon ansåg att svenskar är mer måna om att spara tid genom att fokusera på 

vad som är mest effektivt. En annan aspekt är att medarbetarna i Förenade Arabemiraten 

kom till arbetet för att arbeta, dels för att visa respekt för chefen och för att de inte 

prioriterade fritid i lika stor grad som svenskar. Det kan motiveras av Rockstuhl et al. 

(2012) som menar att LMX-relationer är mer applicerbara i individualistiska kulturer, 

då ledare i kollektivistiska kulturer kan känna att det är svårt att uppnå LMX-relationer i 

kulturer som vill ha en tydlig distinktion i medarbetar- och ledarrelationen. Vi har sett 

ett samband med att de respondenter som arbetade i en kultur som Hall (1981) 
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definierar som en low context-culture även rankas som en individualistisk kultur enligt 

Hofstede (2001).  

 

Beslutsfattande  

Low context-cultures som är aktuella i vår studie är Australien, USA, Tyskland, 

Schweiz, Danmark och England. Respondenterna som har varit utstationerade i dessa 

länder uppfattade inte en påtaglig skillnad i hur de kommunicerade med sina 

medarbetare och vice versa. Problemdiskussioner och beslut baserades på fakta och 

konkreta frågor rörande organisationens intresse. Det som skiljer low contextländerna 

(exklusive Danmark) från Sverige är att det är ledaren/chefen som tar besluten, vilket 

kan relateras till att dessa kulturer har en maskulin bild på ledarskapet. En ledare 

förväntas vara beslutsam och agera som chef och det skiljer sig från den svenska och 

danska miljön som är feminint orienterad  (Hofstede, 2001). Langfos uppfattade att 

arbetssättet i Förenade Arabemiraten inte var lika effektivt som ett svenskt arbetssätt. 

Det är ett tydligt exempel på att den svenska ledaren kan uppfatta medarbetare från en 

high context-culture som mindre effektiva (Brett, Behfar & Kern, 2006). Lindblom 

uppfattade även att portugisiska medarbetare var mindre effektiva och hans roll som 

ledare innebar att demonstrera hur de skulle arbeta. Betraktelsen kan tolkas genom Halls 

(1981) förklararing om att i en high context-culture är ord inte lika viktigt som 

sammanhang; vilket innebär att ledaren behöver inkludera tonfall, ansiktsuttryck, gester 

och kroppshållning när de kommunicerar med sina medarbetare. 

  

Henriksson ansåg att beslutsfattande skedde i svensk anda, vilket innebär en 

grupporienterad och delaktig syn på alla parter rörande ett beslut. Sandstedt menar att 

medarbetare många gånger är delaktiga i diskussioner, men tillslut dör diskussionen ut 

och alla tittar på chefen och förväntar sig att chefen tar det slutgiltiga beslutet. Det är en 

gradskillnad mellan förväntningar och ansvar ansåg Sandstedt, då han menar att han har 

lika förväntningar på svenska och utländska medarbetare, men som ledare lägger han 

större ansvar hos enskilda svenska medarbetare än utländska. En annan aspekt som 

Lindblom uppfattade är att beslutsfattande tar mer tid utomlands, då han måste ha noga 

diskussioner och grundliga förklaringar för inblandade parter. Däremot, ansåg Langfos, 

att det är 300 % mer möten i Sverige och det ansåg även Sandstedt, samt att i Sverige är 

det vanligt med flextider, vilket innebär ansvar under frihet. I USA är det mer formellt 

att få lov att gå från kontoret tidigare eller arbeta på annan plats. Ericson menade att 
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ledaren ska låta personalen ansvara för besluten som de är anställda för. Vi ser ett 

samband till Liden & Graen (1980) som menar förtroende innebär i vilken utsträckning 

ledaren litar på sina medarbetare när de inte är övervakade av ledaren. Det berör 

förtroende och skyldigheter som enligt Brower, Schoorman & Tan (2000) innebär att 

om en ledare signalerar förtroende finns det en högre kvalitet på förhållandet. Johansson 

ansåg  att ledaren måste ha förtroende för sina medarbetare i det nya värdlandet även 

om han/hon inte anser att medarbetarnas arbetssätt är att rekommendera. Om 

arbetssättet inte skiljer sig från vad som anses vara normen i värdlandet så ska 

ledaren/ledningen inte lägga sig i så länge det är positiva resultat för organisationen 

anser Johansson. Det innebär att ledaren behöver anpassa ledarskapet efter situationen 

och skapa medvetenhet om konsekvenser som kan uppkomma om denne handlar på ett 

visst sätt.  

 

Konflikthantering   

Langfos uppfattade att det inte är lika mycket diskussion vid konflikter i hennes 

värdland, utan personalen är mer rak på sak. Konflikthanteringen innebar kortare samtal 

som i princip innebar ”gör om, gör rätt”. En viktig aspekt som Langfos ville förtydliga 

är att en ledare inte kritiserar öppet och ledaren ska istället lyfta den andra sidan för att i 

sin tur få hjälp tillbaka. Carlsson menar att det är mer rak konfrontering i Österrike och 

det innebär rakare språk från chefen och medarbetarna. I Sverige går personalen runt 

problemet mer, men det bringar i sin tur att medarbetare får ta mer ansvar i Sverige. 

Carlsson upplevde också att hon fick lägga mer tid i värdlandet än i Sverige på att 

fundera över hur hon skulle handskas med olika människor. Henriksson upplever att 

Tyskland och Schweiz är likt Carlssons beskrivning av konflikthantering. Han tillägger 

att det i regel är ett öppet kontorslandskap och högt i tak. Lindblom ansåg att han 

behövde hålla sig lugn vid konflikter då den sydländska konflikthanteringen är väldig 

olik den svenska. Lindbloms roll som ledare innebar att han måste förtydliga sig 

ordagrant och vara uppmärksam om vilka ord han använder. Magnusson menar att en 

ledare hanterar konflikter likartat oberoende av var han/hon är. Han anser att en ledare 

behöver lyssna dubbelt så mycket som han/hon talar. Magnusson likt Lindblom, 

uppfattade även att det är mer hets i konflikter i länder som exempelvis Turkiet för att 

medarbetarna i värdlandet kräver mer och är känsligare än svenskar. Magnusson 

tillägger att kontorslandskapet är sig likt i många delar av världen; cheferna har ett eget 

kontorsrum, men att medarbetarna sitter i ett öppet kontorslandskap. Ericson menar 
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däremot att det inte är lika vanligt med öppna kontorslandskap i Bulgarien och 

personalen har mestadels egna kontor med öppna dörrar. Han ansåg att det är upp till 

ledaren/chefen att vara tillgänglig och synlig för sina medarbetare. 

  

Vi tolkar utifrån Halls’s high- och low context-cultures som visar på skillnader i 

kommunikationsstilar och sociala tillämpningar att respondenterna uppfattar att det är 

mer komplicerat att kommunicera med medarbetare från en high context-culture än en 

low context-culture. Det som underlättade kommunikationen mellan en ledare från low-

context och medarbetare i en high context-culture beror på anpassningsgraden av 

maskulinitet och femininitet, samt individualism och kollektivism. Det kan möjligen 

visa sambandet med att en svensk ledare som härstammar från en individualistisk och 

feminin low context-culture får förtroende av medarbetarna att utöva makt. Det kan 

bero på att ledaren förmedlar ett förtroende för sina medarbetare. Browser, Schoorman 

& Tan (2000) menar att ledarens förtroende är en avgörande roll i utvecklingen av 

relationer eftersom tillit föder ett ömsesidigt intresse och en känsla av gemenskap. Det 

kan även grunda sig i att den svenska ledaren oftast är utstationerad för att tillföra 

expertis och kunskap (Magnusson) och då statusbringande symboler som erfarenhet och 

titel är meriterande i high context-cultures blir ledaren förtroendeingivande. Vidare 

menar Ericson att det är hans skyldighet som utstationerad chef att försöka bryta 

kulturbarriärer och normer. Han anser att han berikar både sig själv och andra när han är 

ute och reser. Han tycker att utstationerade ledare ska våga utmana könsroller, 

uppfattningar och värderingar. 

 

4.4.3 Hur uppfattas svensken?  
Svenskt ledarskap 
Langfos anser att medarbetarna hyste större respekt mot henne för att hon kommer från 

ett västerländskt land. Johansson upplevde att européer välkomnas varmt i värdlandet, 

men att vara svensk europé är ett strå vassare. Det finns en stolthet över att det är ett 

svenskt företag och det existerar en positiv bild av svenskt management i värdlandet 

(Sandstedt,  Ericson,  Magnusson). Henriksson beskriver att svenskt ledarskap är 

konsensus-orienterat och att den svenska organisationen är mer självgående. Lindblom 

tillägger att svenskar arbetar utan att bli tillsagda och att svenskt ledarskap är 

utbildande, då svenskar använder sig mer av ett pedagogiskt utlärningsarbete. Ericson 

menar att ett typiskt svenskt ledarskap är icke-hierarkiskt och att det uppskattas 

utomlands. Vidare tillägger Magnusson att svenskt ledarskap fungerar på den globala 
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marknaden eftersom svenskar generellt har lätt att anpassa sig, då exempelvis ett 

amerikanskt eller franskt ledarskap kan vara svårare att applicera i ett tvärkulturellt 

sammanhang. Det kan motiveras av Muhonen et al. (2013) som beskriver i sin studie att 

ett ledarskap som tillämpar empowerment är mer anpassningsbart på den globala 

marknaden, samt att svenskt ledarskap är grupporienterat, transformativt och 

handlingskraftigt (Isaksson, 2008). Ericson menar att det finns en viss respekt mot 

svenskar som grundas i synen att en svensk inte är rädd för att ge sig ut på ett äventyr. 

Magnusson menar att svenskar är naiva i sitt sätt att arbeta och Henriksson tillägger att 

svenskar är konflikträdda. Ericson exemplifierar med att det förekommer både i Sverige 

och i värdlandet att ledare och medarbetare har en tendens att prata om istället för med 

personen i fråga. Det försatte honom i en svår situation att konfrontera medarbetare i 

vissa situationer då feedbacken han skulle förmedla inte var något han själv hade erfarit, 

men som chef behövde han ta tag i problemet. Ericson ansåg att det blev en ond cirkel 

och att han arbetade mot det han förespråkade, samt att direkt konfrontering inte bara är 

sällsynt i Sverige, utan även på den internationella arenan. Konsensus är ett 

återkommande begrepp som merparten av respondenterna använder vid sin personliga 

beskrivning av svenskt ledarskap. Samtliga respondenter är utstationerade för en 

verksamhet som grundades i Sverige, förutom Langfos som arbetar i en verksamhet som 

grundades i Danmark, vilket vi anser kan vara till en ledares fördel på grund av 

företagskulturen. Alla respondenter är av åsikten att deras organisation har/hade en stark 

företagskultur som även tydligt förmedlades i värdlandet. De anser därför att 

organisationen inte var i lika stor mån präglad av värdlandets nationella kultur. 

  

Samtliga respondenter förutom Johansson och Sandstedt anser att de har ett svenskt 

ledarskap. Carlsson tillägger att organisationen hon arbetar för är ett värderingsstyrt 

bolag som lämpar sig internationellt och Langfos menar att hon har ett svenskt 

ledarskap, men med högre krav på arbetsbelastning. Sandstedt menar att han i regel tar 

mer konflikter än svenskar och uppfattade att han behövde göra det för annars kan 

ledaren uppfattas som svag i USA. Johansson däremot, ansåg att han inte hade ett 

typiskt svenskt ledarskap och beskrev sig att vara ledare och inte chef, öppen och 

transparent, drivande och lite otålig. Vi tolkar att Johanssons ledarstil utifrån hans 

beskrivning kan associeras med svenskt ledarskap. Brett, Behfar & Kern (2006) menar 

att medarbetare kan uppfatta svenskt ledarskap som grupporienterat, jämlikt och en 

aning otåligt. Lindblom menar att en utstationerad ledare blir bemött annorlunda, men 
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tror inte att det beror på varifrån han/hon kommer. Lindblom syftar på att en 

utstationerad ledare anses vara specialist inom sitt område och därför hyser 

medarbetarna stor respekt mot ledaren. Vidare tillägger Magnusson att i andra länder 

har medarbetare stor respekt för chefen och upplever inte heller att det beror på att han 

kommer från Sverige, utan att ledaren bemöts av stor respekt för att han/hon kommer 

från huvudkontoret. Ericson menar att det är naturligt att besitta ett svenskt ledarskap 

om ledaren härstammar och är uppväxt i en svensk kultur. Han menar dock att 

ledarskapet naturligt förändras efter att ha rest och arbetat i olika länder. Svenskar är 

ovana vid att ledare förväntas vara mer chef än ledare utanför Sverige. 

  

Feminint/Maskulint ledarskap 

Langfos blev utstationerad till Förenade Arabemiraten som anses vara en kultur som 

tydligt visar en avgränsning mellan kvinnliga och manliga roller enligt Hofstede (2001). 

Det avviker från normen då Moran, Harris & Moran (2011) menar att organisationer 

sällan utstationerar kvinnor till områden som har en kultur som karaktäriseras som 

maskulin. Langfos ansåg att hon blev mer jämlikt bemött i Förenade Arabemiraten än i 

Sverige beroende på att hon uppfattar att hennes kön är mer problematiskt hemma än 

borta. Langfos menar att en ledares titel är en stark statussymbol i Förenade 

Arabemiraten och om en ledare, vare sig man eller kvinna, titulerar sig som manager 

bemöts ledaren med stor respekt. Langfos var totalt utstationerad i fyra år, varav de två 

sista åren innefattade personalansvar på en mellanchefsposition. Det visar ett samband 

till Pichler, Simpson & Stroh (2008) som menar att det förekommer att utstationerade 

ledare först får arbetsuppgifter som verkar som en språngbräda till en högre position, 

samt att kvinnor är mer benägna att vara representerade i lägre nivåer och HR-

befattningar. Det var även något som Carlsson uppfattade och menade att hon upplevde 

att hon behövde bevisa mer i Österrike fast hon hade samma utbildning som männen på 

arbetsplatsen. Ericson menar att det är upp till honom som ledare att arbeta för att hitta 

en jämställd lönepolicy och utvecklas i sina roller. Ericson har sex stycken personer i 

sin ledningsgrupp varav två av dem är kvinnor, vilket i hans mening i bulgariska mått 

mätt är okej, men tillägger att det möjligtvis inte är det i den svenska kulturen. 

Kvinnornas titel och ansvarsområden är dock de stereotypa, då kvinnorna i hans 

organisation arbetar inom HR och marknadsföring. Även det kan hänvisas till Pichler, 

Simpson & Stroh’s (2008) artikel om var majoriteten av kvinnorna är representerade i 
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organisationen. Langfos ansåg inte att det var ett problem att vara kvinna på 

mellanchefsnivå, men tror att det är svårare att vara kvinna i högre nivåer. 

 

Sandstedt anser att Sverige har en felaktig bild av sin egen position i 

jämställdhetsfrågor. Sandstedt menade att amerikanska kvinnor på managernivå blir 

bemötta mer jämlikt än svenska kvinnor på samma nivå beroende på att merit och vad 

personen egentligen åstadkommer är viktigare än könsfrågor. Samtliga respondenter av 

det manliga könet är överens om att kvinnornas representation i högre befattningar är 

sällsynt i internationella organisationer och tror att kvinnor förmodligen har det 

kämpigare. Ericson ansåg att det inte nödvändigtvis behöver vara problematiskt internt, 

men det är antagligen svårare vid möten med kunder. Johansson tror att en kvinnlig chef 

behöver vara mycket intelligent och manhaftig för att bli bemött med respekt, vilket 

visar ett samband till Elam & Terjesen (2010) som menar att kvinnor tenderar att 

jämföras med både manliga chefer och normen för hur en chef ska vara. Henriksson 

ansåg att utvecklingen av jämställdhetsfrågor har påverkat hans ledarstil och han ser 

mer och mer betydelsen av en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. En annan aspekt 

som indirekt berör diskussionen om könsroller och könsfördelning är sexualitet. 

Sandstedt uppfattade att medarbetare som arbetade i hans organisation sökte sig dit på 

grund av att de kände sig mer hemma med svenska värderingar och ansåg att den 

svenska kulturen låg före USA i acceptans av olika sexualitet. 

 
4.5 Motstridiga krav  
4.5.1 Legitimitet  
När Sandstedt kom till USA blev han ifrågasatt varför han skulle börja arbeta i det nya 

värdlandet beroende på hans position (Sandstedt). Den svenska ledningen tillsatte 

region-controllers för olika världsdelar och utstationerade då Sandstedt till USA. Hans 

nya amerikanska chef förstod inte behovet av den nya tjänsten och menade att det inte 

var nödvändigt med Sandstedts chefsposition och arbetsuppgifter; den amerikanska 

chefen såg Sandstedt enbart som en kostnad. Sandstedt blev illa till mods och menar att 

det är tufft när ens närmsta chef på den nya arbetsplatsen inte förstår varför den svenska 

ledningen har utformat tjänsten. Sandstedt avslutar med att säga att situationer som 

exemplet alltid löser sig och att det är ett sätt att växa och lära sig att härdas. Vi anser att 

Sandstedts erfarenhet av motstridiga krav kan relateras till Festing & Maletzky (2011) 

som menar att tvärkulturellt ledarskap innebär olika krav och strategier. I Sandstedts fall 

hade den svenska ledningen och amerikanska chefen olika syn på behovet. Kock (2002) 
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menar att internationella ledare verkar i komplexa miljöer och arbetar med utmaningar 

såsom att organisationer bland annat omstrukturerar för egen vinning. Författaren menar 

även att den globala ledarrollen har ändrat fokus från att vara produktionsinriktad till 

relationsskapande. Vi tolkar Sandstedts fall som att syftet med hans utstationering var 

att ledningen i Sverige ville ha kontroll men även att skapa nya kontakter och stärka 

relationer. Det i sin tur kan leda till att ledningen i Sverige får lättare att kommunicera 

med Sandstedt och chefen i USA fick oönskade personalomkostnader. Sandstedt  

förklarar att hans arbetsuppgifter främst var administrativa, vilket står i relation till 

Ellström & Kock (2009) som menar att förväntningarna skiljer sig från praktiken, då 

förväntningarna på den internationella ledaren är att denne ska arbeta som en 

stödfunktion och vägvisare, men istället innebär rollen mer kontroll och styrning 

. 

Magnusson ansåg att han fick agera som ett filter mellan den svenska ledningen och 

hans medarbetare. Han fick sortera bort både uppifrån och underifrån för att 

verksamheten skulle fungera i vanlig takt. Magnusson anser att som mellanchef gäller 

det att ha sunt förnuft och våga lita på magkänslan. Vi tolkar att det innebär att besluten 

baseras på en irrationell beslutsprocess för ledaren att realisera beslut till handling som 

förklaras av Brunsson (1985). Författaren bedömer att särkopplingen mellan tänkande 

och handling medför att ledaren går mer på intuition. Som tidigare nämnt menade 

Magnusson att det var hans plikt att bryta kultursbarriärer, vilket visar sambandet till att 

en internationell ledare kan påverka hur medarbetare uppfattar och värderar 

omgivningen genom att tillföra en gemensam tolkningsram (Holmblad Brunsson, 2002). 

Vi ser att tesen även kan stå i relation till Johansson som upplevde motstridiga krav i 

situationer då den svenska ledningen i Sverige inte förstod det australienska arbetssättet. 

Johansson fick förklara för ledningen att de får ha tålamod och lita på att medarbetarna i 

Australien faktiskt vet hur de bäst ska gå tillväga i sitt eget land. Johansson menar att 

det är viktigt att inte lägga sig i detaljer och istället fokusera på resultatet. Om resultatet 

är bra, fungerar det i praktiken anser Johansson. Vi ser sambandet i Johanssons exempel 

till Holmblad Brunsson (2002) som menar att ett misslyckande i en del av 

organisationen inte tvunget skapar negativa konsekvenser för andra enheter. Vi anser att 

exemplet även visar att den utstationerade ledarens beslut utmärks mer av att vara 

realiserat efter den lokala omgivningen.  
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4.5.2 Den internationella ledarens arbetsuppgifter  

Johansson menar att i förhandlingar i hans värdland förväntar sig australiensare att de 

ska få tjänster inkluderat i priset. Han anser att svenskar är beredda att betala för sina 

tjänster och produkter. Australiensare vill helst inte betala för tjänster och i Förenade 

Arabemiraten är det en del av kulturen att lägga skambud i förhandlingar tillägger 

Langfos. I värdlandet är det naturligt att förhandla ett par gånger om men i Sverige kan 

alla parter i en förhandling komma överens över en dag. I Förenade Arabemiraten får 

ledaren snarare vara beredd på att det tar ett par veckor att komma fram till en 

transaktion/affär. Vidare framför Langfos att det finns kulturella skillnader i motstridiga 

krav gällande rasism i lönesättning. I hennes värdland var lönesättningen annorlunda 

beroende på var i världen du kommer ifrån. Langfos upplevde att synen på att bestämma 

lön efter bakgrund är etiskt fel och det var i konflikt med den svenska kulturen. 

Exemplen ovan berör aspekten om att anpassa det tvärkulturella ledarskapet vid 

motsättningar av olika krav och taktiker (Festing & Maletzky, 2011). Vidare menar 

Holmblad Brunsson (2002) att organisationer strävar efter legitimitet genom att skapa 

överrensstämmelse mellan olika normer och värden som ett internationellt 

affärssammanhang kan ha. Vi ser att problematiken kan appliceras i Ericsons 

uppfattning. Ericson menar att företagskulturen i Sverige, specifikt på Volvo AB, står i 

konflikt med kulturen i värdlandet. Svenskar är i regel mer självgående i sitt arbete och 

det arbetssättet skulle inte lämpa sig i exempelvis Bulgarien då medarbetare skulle tappa 

fart och tempo. Ericson menar att han fick ha en balans mellan att peka med hela 

handen och skapa delaktighet. Vi ser ett samband mellan Ericsons exempel och Lenéer 

Axelsson & Thylefors (2005) som menar att mellanchefsparadoxen är mer komplex i en 

internationell kontext än i en nationell. 
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5 SLUTSATS 
I detta avsnitt ges en redogörelse för uppsatsens slutsats för att besvara studiens 

problematisering. Följaktligen har empirin och analysen varit till grund för studiens 

slutsats. Slutligen beskrivs studiens begränsningar och rekommendationer till fortsatt 

forskning.   

 

5.1 Besvarande av forskningsfrågor  
Vår utgångspunkt i studien var att öka vår förståelse för hur ledarskap över 

nationsgränser kan te sig och vi valde därmed att dela in vår problemformulering i tre 

delproblem. Vi kommer att besvara delproblemen nedan. 

 

 

 

 

 

Den teoretiska bas vi utgått från har visat att en ledares tidigare erfarenheter och 

kunskaper har till stor del påverkar ledaren i ett nytt tvärkulturellt sammanhang. En 

ledare har till nytta av tidigare erfarenheter av utlandsstationeringar då det ger ledaren 

kunskap och färdigheter, vilket bidrar till cultural intelligence. Vidare leder tidigare 

erfarenheter och kunskaper till ett ökat intellektuellt och socialt kapital, och till viss 

mån även psykologiskt kapital. Den empiriska studien har visat att kunskaper och 

erfarenheter inom utlandsstationering har en stor påverkan på ledaren i en ny 

interkulturell kontext. Det har visat sig genom att ledare som har kunskaper om 

värdkulturen och tidigare erfarenheter av utlandsstationering upplever att de har lättare 

att anpassa sig till en ny kultur. Vidare anser de ledare som behärskar det lokala språket 

att det är fördelaktigt då kommunikationen förenklas och risken för missförstånd 

reduceras. 

 

Det vi kan konkludera är att en ledares kunskaper och tidigare erfarenheter av 

utlandsstationering har en påverkan på ledaren när denne försätts i en ny interkulturell 

kontext. Vi har kunnat urskilja att tidigare erfarenheter gör ledaren luttrad inför nya 

kulturmöten, vilket i flera fall har lett till att ledaren blir ouppmärksam på nya kulturella 

skillnader. Vidare tror vi att ju mer erfarenheter en ledare skaffar sig, desto mer ”global” 

blir denne i sin ledarstil, men vi menar att risken finns att ledaren glömmer bort att även 

På	  vilket	  sätt	  påverkar	  ledarens	  tidigare	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  
rörande	  utlandsstationering	  hennes/hans	  ledarskap	  i	  ett	  nytt	  tvärkulturellt	  

sammanhang?	  
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agera med ett lokalt fokus och därmed försummar värdlandets kultur och normer. Vi vill 

belysa att bara för att en ledare har erfarenhet av en kultur behöver inte det betyda att 

ledaren per automatik får en förståelse för en annan.Vi menar att kulturer är heterogena 

och att ledare måste bejaka detta. Vi menar att tidigare erfarenheter hjälper ledaren att få 

en överblick över kulturella skillnader och därmed kan få en bättre förståelse för vad 

denne har att vänta sig vid nya kulturella möten. Vi vill dock tillägga att varje ny kultur 

ledaren hamnar i kommer att skilja sig från den tidigare och att ignorera detta faktum 

gör att ledaren gör sig själv en otjänst. 

 

Vi anser att det är svårt att avgöra exakt vilka kompetenser och erfarenheter som främjar 

framgång på den internationella arenan, i synnerhet med den begränsade information vi 

har haft tillgång till. Vidare ser vi det heller inte som vår roll att bedöma 

respondenternas grad av framgång. Däremot har vi strävat efter att kunna urskilja vissa 

mönster som kan hjälpa ledaren att bli framgångsrik och underlätta anpassningen till 

värdlandet. Vi har funnit att de båda teorierna vi använt för att utvärdera vad som krävs 

för att lyckas bra på den internationella arenan utelämnar några parametrar som vi 

menar är viktiga för att en ledare ska bli framgångsrik i sin utlandsstationering. Den 

första parametern är ledarstil. Vi ser att typen av ledarstil underliggande finns med i 

teorierna, men vi menar att den spelar en än viktigare roll än så. Nära länkat till 

ledarstilen anser vi är ledarens ursprung. Flera respondenter har poängterat 

hemkulturens påverkan på ledarstilen, och då vi ser att majoriteten av respondenterna 

tillämpar det som kategoriseras som ”svenskt ledarskap” kan vi konstatera att den egna 

kulturen hjälper till att forma ledarskapet. Sverige karaktäriseras av ett mer feminint 

präglat ledarskap och vi har kunnat urskilja att ett feminint förankrat ledarskap och det 

nära sammanlänkade empowerment lämpar sig bra på en internationell arena. Därmed 

kan vi dra slutsatsen att ledare från Sverige och andra länder som räknas som feminina i 

ledarskapsaspekten förmodligen är bättre rustade för globala aktiviteter än ledare från 

andra länder som klassas som maskulina. 

 

Den andra parametern har att göra med färdigheter. Vi menar att tidigare erfarenheter 

av utlandsstationeringar är en förutsättning för att en ledare ska kunna besitta 

färdigheter (att kunna välja beteende från en väl utvecklad repertoar av beteenden som 

stämmer för olika interkulturella situationer) inom cultural intelligence. Om en ledare 

har tidigare erfarenheter har hon/han naturligt en kunskapsbas att hämta information 
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från för att underlätta i nya interkulturella sammanhang. Detta leder till att dessa 

färdigheter blir svåra att nå utan tidigare erfarenheter, och därför menar vi att det är 

oriktigt att hävda att ledare bör besitta färdigheter för att nå framgång globalt. Det 

skulle i så fall betyda att en ledare utan tidigare erfarenheter inte kan bli framgångsrik 

första gången hon/han utstationeras. Vi ställer oss kritiska till detta och anser att det kan 

vara möjligt att bli en framgångsrik internationell ledare även utan tidigare erfarenheter 

av interkulturella möten. Däremot inser vi att tidigare erfarenheter kan underlätta för 

den utstationerade, men vi ser det inte som en förutsättning för att lyckas internationellt. 

 

Den sista parametern vi menar har försummats i teorierna vi använt är familjens 

påverkan. Vi inser att detta inte är en egenskap eller en färdighet en ledare kan besitta, 

och att det därför är svårt att få in den i ovanstående teorier. Däremot menar vi att 

ledarens familj har en stor påverkan på hur ledaren klarar av sin utlandsstationering att 

inte kan bortse från det. En av respondenterna lyfte fram att denna parameter är 

avgörande för en utstationerad ledares framgång – om familjen inte trivs i värdlandet så 

fungerar det inte (Magnusson). Därav menar vi att ledarens förmåga att integrera 

familjen i värdkulturen är en framgångsfaktor som bör tas med i beräkningen vid 

diskussion om ledarskap i en interkulturell kontext. 

 

Avslutningsvis konstaterar vi att en ledare kan klara sig bra på en internationell arena 

trots att denne inte fullt ut besitter varken cultural intelligence eller global mindset, även 

om vi anser att mycket av det som tas upp i de båda teorierna har relevans och är 

påverkande faktorer. 

 
Egna reflektioner 

Ur resonemanget angående ledarstilens påverkan på framgången i utlandsstationeringen 

har en reflektion vuxit fram. Om det kan konstateras att feminint ledarskap och 

empowerment passar bra på den globala arenan, borde inte kvinnliga ledare (som ofta 

besitter ett feminint ledarskap) klara sig bättre utomlands än manliga (som ofta 

karaktäriseras av ett maskulint ledarskap)? Vi ser att det generellt finns en patriarkalisk 

samhällsstruktur i världen som missgynnar kvinnor, vilket förmodligen kan vara en 

anledning till att kvinnor inte blir utlandsstationerade i samma utsträckning som män. 

Vi tycker att detta är intressant då feminint ledarskap anses passa bättre globalt, men 

många gånger får kvinnliga ledare inte chansen att utspela sitt kedarskap utomlands 

delvis på grund av patriarkaliska strukturer i värdländerna.  
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En annan reflektion berör urvalsprocessen inför utlandsstationeringar. Urvalsprocessen 

beskrivs i teorin som en irrationell process där högpresterande ledare ofta väljs på grund 

av sin framgång på hemmaplan. Urvalsprocessen har bemötts med kritik då det inte är 

självklart att en ledare som är framgångsrik nationellt också blir det internationellt. Vi 

menar att en central aspekt i urvalet av ledare för utlandsstationering borde vara 

ledarstilen. Vår reflektion grundar sig i att ledarskapet tydligt skiljer sig i olika kulturer 

och därav borde det vara av intresse för organisationen att stationera ut en ledare som 

bedriver en ledarstil som är kompatibel även internationellt.  

 

 

 

 

 

Studiens andra delproblem berör hur den svenska ledarens ledarstil påverkas av kulturen 

i värdlandet. Enligt teorin klassificeras ett svenskt ledarskap som konsensusorienterat 

och transformativt, vilket anses vara tillämpningsbart på den globala arenan. Det beror 

på att Sverige är en feminin och individualistisk kultur som är i linje med empowerment 

enligt Hofstede (2001).  Vi har funnit att ledarstilen påverkas marginellt av kulturen i 

det nya värdlandet. Den påtagliga påverkan är att svenskar behöver modifiera sin 

ledarstil till att vara mer auktoritär och tydlig. Våra respondenter menar att deras 

ledarskap till viss grad påverkades av kulturen i värdlandet. Samtliga respondenter anser 

att den svenska ledarstilen är tillämpningsbar på den internationella marknaden och att 

svenskar i regel har lättare för att anpassa sig. Respondenterna menar att det är praxis att 

den utstationerade ledaren har det största ansvaret till att anpassa sig efter värdlandet. I 

linje med teorin anser respondenterna också att de behövde vara chefer istället för ledare 

och menar att medarbetare kan lida av den svenska ledarstilen vid diskussioner, 

delegering och beslut på grund av att medarbetarna uppfattade ledaren som tvetydig. Vi 

kan konkludera utifrån teorin och empirin att den svenska ledarstilen är tillämpningsbar 

i ett tvärkulturellt sammanhang med mindre modifieringar. Värdlandets kultur påverkar 

ledarstilen marginellt, vilket dels beror på att svenska ledare uppfattar att medarbetarna 

uppskattar den svenska ledarstilen och att svenska ledare har en stor 

anpassningsförmåga. 

 

Hur	  påverkas	  en	  ledares	  ledarstil	  av	  kulturen	  i	  värdlandet?	  	  
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Vi kan konkludera att svenska utstationerade ledare känner att de snabbt kommer in på 

arbetsplatsen rörande arbetsuppgifter och gruppdynamik. Det som tar tid att anpassa sig 

efter i kulturen berör privatlivet och kan ta upp till ett år för ledaren. Det berör allt från 

hus, skola, försäkringar, bank och avtal etc.  Vidare ser vi att utstationerade ledare som 

har tidigare erfarenheter av utstationering i ett annat land är luttrade och uppfattar inte 

kulturkrockar lika kritiskt i jämförelse med ledare som stationeras utomlands för första 

gången. Ledare som har mer erfarenhet är likgiltiga i sitt sätt att bemöta kulturer, även 

den svenska kulturen. Vi menar att ledare som endast har utstationerats till ett land är 

mer reflekterande och kritiska över värdlandets kultur och den svenska kulturen. Vi 

anser att teorin och empirin talar för att den svenska ledarstilen lämpar sig bra i ett 

internationellt sammanhang, men vi menar då att det kan leda till att svenska ledare kan 

förbise vikten av att anpassa sitt ledarskap efter värdlandets lokala kultur. Vi förstår att 

det är ett naturligt förfaringssätt att ledare med mer erfarenhet av olika kulturer är mer 

”laidback”, men ser även ett varningstecken över att ledarstilen betonas mer utifrån ett 

internationellt perspektiv än ett lokalt. 

 

Egna reflektioner 

Avslutningsvis reflekterar vi över att stereotypa könsordningar lever kvar än idag och 

att svenskar har en benägenhet att överskatta sig själva i jämställdhetsfrågor, vilket ger 

en orättvis bild för betraktaren. I Sverige (som karaktäriseras av en feminin 

ledarskapskultur) tenderar kvinnliga ledare att hamna på en platå i organisationen, där 

kvinnorna har svårt att klättra och har befattningar som är könsbundna som feminina. I 

Sverige är synen på kvinnligt ledarskap fokuserat på kön snarare än prestation, medan 

det i maskulina kulturer är tvärtom. Vi menar att detta ger en missvisande bild då 

Sverige ofta framställs som jämställt i detta avseende, men i själva verket inte är det i 

samma grad som länder där maskulint ledarskap är mer framträdande. Vi vill slutligen 

framföra att vår roll som undersökare innebär att vara objektiva vid insamling av data, i 

detta fall rörande svenskt ledarskap. Vi ser risken för etnocentrism vid ledarens 

beskrivning av sitt ledarskap och typiskt svenskt ledarskap. Vi har uppmärksammat att 

det finns en nyansering, men anser att det har hjälpt oss att tolka data då vi och 

respondenterna är av samma kulturella bakgrund.  

 

 

 
Hur	  hanterar	  utstationerade	  ledare	  motstridiga	  krav	  från	  medarbetarna	  i	  

värdlandet	  kontra	  ledningen	  i	  hemlandet?	  	  
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Det tredje delproblemet behandlar hur utstationerade ledare hanterar eventuella 

motstridiga krav. Teorin menar att en internationell ledare utsätts för motstridiga 

förväntningar rörande olika krav och strategier (Festing & Maletzky, 2011), och att 

organisationer strävar efter legitimitet genom att försöka bryta kulturella barriärer 

(Holmblad Brunsson, 2002). Vidare anses den utlandsstationerade ledaren basera sina 

beslut på en irrationell process och förväntas arbeta med mer administrativa uppgifter. 

Enligt teorin hanterar den utstationerade ledaren motstridiga krav genom att anpassa 

sina beslut efter den lokala omgivningen och kraven från ledningen i hemlandet blir mer 

otydligt realiserade i besluten. Via studiens respondenter kan vi urskilja att den svenska 

ledningens krav har påverkat den utstationerade ledarens beslut marginellt. Ledaren 

agerade som ett filter och fick bestämma mer över besluten och förväntades även att 

göra det från både ledningen och medarbetarna. Ledarna hanterade motstridiga krav 

genom att lyssna på båda parter, gallra bort irrelevanta krav och verkställde besluten 

mer efter värdlandets praxis. Vi tolkar utifrån empiri och teori att motstridiga krav i ett 

tvärkulturellt sammanhang inte är lika påtagligt och tydligt som i hemkulturen. Vi 

menar att det är mer komplext att vara mellanchef i Sverige med svenska medarbetare 

och svensk ledning, än att vara mellanchef i ett annat land med utländska medarbetare 

och svensk ledning. Vi drar slutsatsen att detta kan ha sin grund i att ledaren många 

gånger har en tydligare chefsroll i andra länder där auktoritärt beslutsfattande är mer 

förekommande än i Sverige, där ledarskapet är mer konsensusförankrat. Utifrån vår 

empiriska studie och analys har vi fastställt hur ledarens beslut avgörs och realiseras 

utifrån olika perspektiv. Vi baserar vår slutsats på olika faktorer vi har funnit gällande 

motstridiga krav. 

 

Den första faktorn är i relation till teorin, som innebär att den utstationerade ledarens 

beslut är starkare baserade på irrationella beslutsprocesser än på hemmaplan. Vi 

relaterar det till att den svenska ledaren i en internationell kontext går mer på magkänsla 

än på detaljer, därför kan vi konstatera att tänkande och handling är två olika sätt vid 

tillämpning av ett beslut.  

En ytterligare faktor vi har funnit i vår empiri och analys är att avståndet mellan Sverige 

och studiens värdländer skapar olika förutsättningar beträffande bakslag och 

misslyckande. Om det uppstår ett snedsteg i värdlandet påverkar det inte den svenska 
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marknaden. Vi menar då att olika verksamheter i organisationen inom samma 

landsgräns påverkar varandra mer tydligt. 

 

Den tredje faktorn kan redogöras för ledarens roll att agera som ett filter mellan 

ledningen och medarbetarna. Teorin menar att mellanchefsparadoxen är mer komplex i 

en internationell kontext än i en nationell. Mot bakgrund av tidigare argumentation 

rörande motstridiga krav finner vi att det finns en tydlig skillnad mellan internationella 

och nationella motstridiga krav och menar att det behövs förtydligas vad som anses vara 

komplext i varje specifik kontext. Slutligen drar vi slutsatsen att Sverige är ett land som 

präglas av en decentraliserad organisationsstruktur och är inte lika starkt baserad på 

auktoritet och hierarki som många andra länder. Det kan relateras till att svenskar 

föredrar informella kontakter och direkt kommunikation. I Sverige ser vi att 

avdelningsgränserna finns för att organisationen ska kunna fungera i vanlig takt, men 

relationen och avståndet mellan ledning och medarbetare är inte starkt baserad på 

strukturgränserna. Det innebär att medarbetare och ledning kan kommunicera direkt 

utan att gå via medarbetare, vilket vi ser inte är lika förekommande utomlands. Vi anser 

att utländska ledare och medarbetare kan bli förvånade över att svenskar bryter mot 

organisationens befälsordning. Det beror på att svenskar inte värderar titel i lika stor 

grad som länder med högre grad av maktdistans. 

 

Egna reflektioner 

Vår egen reflektion angående motstridiga krav är att den utstationerade ledaren har 

förväntningar och krav utifrån fyra olika perspektiv. Ledning, medarbetare, familj och 

egna förväntningar på sin prestation i värdlandet. Vi menar att motstridiga krav i 

teoretisk bemärkelse berör mestadels ett lednings- och medarbetarperspektiv. Vi ser 

därför att förväntningar och krav från familj och ledaren själv kan stärkas i ett 

tvärkulturellt sammanhang jämfört med på hemmaplan. En ytterligare reflektion som 

berör familje- och ledaraspekten är att det kan vara viktigare för en svensk ledare att 

hans/hennes familj trivs i värdlandet än exempelvis japanska ledare. Vi grundar vår 

reflektion i det Hill (2003) beskriver, att den största orsaken till att européer avslutar sin 

utstationering i förtid beror på att familjen inte trivs eller har svårt att anpassa sig i 

värdlandet. 
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5.2 Praktiska rekommendationer  
I följande text ämnar vi att förtydliga våra rekommendationer angående anpassning och 

interkulturell träning till den svenska organisationen, till den utstationerade ledaren och 

för medarbetarna i det nya värdlandet. Vi anser att ett tvärkulturellt sammanhang blir 

mer framgångsrikt om alla parter samarbetar för att anpassningen ska bli så smidig som 

möjligt. 

 

Organisationens intresse och roll i anpassningsprocessen: 

Vi menar att organisationen bör ha en större roll i utlandsstationeringens olika faser. 

Studien har visat att urvalsprocessen inför en utlandsstationering baseras på en 

irrationell process som handlar mer om tur än lämplighet. Vår rekommendation är att 

urvalsprocessen bör vara mer grundligt utförd från organisationens sida, och att 

psykologiska lämplighetstester bör utformas. Här finns även utrymme att utvärdera 

huruvida ledaren bedriver en ledarstil som är applicerbar i en interkulturell kontext. 

Vidare menar vi att organisationer bör erbjuda mer praktisk träning innan en ledare 

utlandsstationeras. Språkkurser, kulturseminarium och kanske viktigast, ett besök i 

värdlandet innan utstationeringen börjar menar vi lägger en viktig grund för ledarens 

framgång i utstationeringen. 

 

Vi är av åsikten att organisationens ansvar inte bör upphöra så fort ledaren lämnat 

Sverige. På plats i värdlandet menar vi att det ligger i organisationens intresse att hjälpa 

till med integrationen i kulturen. Vi rekommenderar organisationen att bistå med 

support (kanske även mentorskap från en tidigare utstationerad ledare) och att anordna 

företagsevenemang för att hjälpa till i integreringsprocessen mellan ledare och 

medarbetare. Vi menar att ju snabbare ledaren anpassas till den nya kulturen, desto 

snabbare kan effektivt arbete uppnås.  

 

Utstationerade ledares intresse och roll i anpassningsprocessen: 

Vi har funnit i vår studie att ledare som personligen har förberett sig genom att läsa på 

om kulturen och organisationen i värdlandet, till viss mån haft användning av det. Att 

ha förkunskaper om kulturen kan till viss del minska kulturell friktion om ledaren vet 

vad han/hon har att vänta sig och känner till vissa normer i landet. Vi menar också att 

ledaren bör inkludera familjen i dessa förberedelser. Däremot är vi av åsikten att 

teoretisk träning är begränsad, och att den största delen i att lära känna en kultur måste 



  
 

73 

ske på plats i landet. Vi anser att ledaren har en stor roll i att få en smidig anpassning i 

värdkulturen, och menar att det kan genomföras med hjälp av att ledaren själv lägger tid 

på att interagera med både medarbetare och lokala invånare för att lära känna kulturen. 

Vidare tror vi att ledaren tidigt bör klargöra sina förväntningar på medarbetarna för att 

bidra till en öppen arbetsplats utan missförstånd och konflikter.  

 

Medarbetarnas intresse och roll i anpassningsprocessen: 

Vi menar att medarbetarna i värdkulturen har ett intresse i att anpassningsprocessen för 

den nya ledaren går snabbt och smärtfritt. Detta eftersom en bra interaktion mellan 

medarbetarna och den nya ledaren kommer att leda till högre effektivitet och en 

trivsammare arbetsmiljö. Om medarbetarna har svårt att kommunicera med ledaren eller 

inte ”släpper in” ledaren kan det påverka resultatet av arbetet. Med grund i ovanstående 

menar vi att medarbetarna i värdkulturen bör hjälpa till i anpassningsprocessen för den 

nya ledaren genom att vara mottagande, tillmötesgående och intresserade. Vidare anser 

vi att medarbetarna kan stödja anpassningsprocessen genom att främja aktiviteter där 

interaktionen mellan parterna står i centrum. 

 

5.3 Teoretiskt bidrag  
Majoriteten av all managementlitteratur härstammar från Nordamerika och har därför ett 

västerländskt perspektiv. Vi menar att det forskningsgap vi täcker är hur interkulturellt 

ledarskap ter sig ur ett svenskt perspektiv. Vi anser att interkulturellt ledarskap kommer 

att skilja sig beroende på vilka kulturer som är inblandade och därför menar vi att det är 

viktigt att beröra forskningsområdet med ett fokus på en grupp, i vårt fall svenska 

ledare. Vi tror att vår studie kan vara till hjälp inför framtida utlandsstationeringar av 

svenska ledare, eftersom studiens resultat kartlägger de komponenter en svensk ledare 

bör förhålla sig till för att kunna anpassa sig till värdlandet.  

 

Vi anser att vår studie har bidragit med nya inslag till existerande modeller om cultural 

intelligence (Thomas & Inkson, 2009) och global mindset (Javidan & Walker, 2012). Vi 

fann att parametrarna ledarstil och familjens påverkan på ledarskapet har försummats i 

dessa modeller och vi menar att de utgör fundamentala aspekter i studier av 

tvärkulturellt ledarskap. Slutligen anser vi att begreppet färdigheter inom cultural 

intelligence inte har samma praktiska relevans som den har i teorin. 
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5.4 Studiens begränsningar  
Vi har i vår studie endast intervjuat ledarna, och inte personer i deras omgivning såsom 

högre ledning och medarbetare. Detta gör att vi endast har ledarnas subjektiva syn att 

grunda våra analyser på. Vi inser att exempelvis ledarens egen syn på sitt ledarskap kan 

skilja sig från hur det uppfattas av medarbetarna, och förstår att studien hade kunnat 

kompletterats ytterligare med exempelvis ett medarbetarperspektiv för att ge en bättre 

helhetsbild. 

  

Vi är medvetna om att antalet respondenter kan ha påverkat att en del information inte 

beskrivits på detaljnivå. Vi menar att det kan ses som en begränsning i tid, rum och 

relevans. Vi har haft för avsikt att konstatera förkommande mönster och menar då att 

antalet respondenter i vår studie krävs för att skapa ett sådant underlag. Vidare vill vi än 

en gång benämna att vi är medvetna om att majoriteten av intervjuerna har genomförts 

via telefon. Det kan bedömas som kritik till uppsatsens tillförlitlighet. Begränsningen 

har främst berott på att respondenterna har arbetat på orter, både nationellt och 

internationellt, som vi inte har haft möjlighet att besöka. Vi har i och med det 

förfarandet varit noggranna med att spela in samtalen och antecknat både under, och 

efter intervjuerna. Vi är medvetna om att intervjuer via telefon också har begränsat oss i 

avseendet observation. Om samtliga intervjuer hade kunnat genomföras vid personliga 

möten med respondenterna hade det gett oss möjlighet att observera respondenternas 

kroppsspråk, vilket hade kunnat vara till hjälp vid analysen. Slutligen menar vi att alla 

respondenter har godkänt att vi publicerar deras namn, vilket skapar underlag för att 

läsaren kan spåra originalkällan. 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 
Avslutningsvis kan vi i ett bredare sammanhang se att våra slutsatser kan stå till grund 

för nya och tidigare komponenter för framtida forskning inom studiens ämnesområde. 

Därav kan vi ge följande förslag till fortsatt forskning. 

  

1) Undersöka hur medarbetare upplever ledarskapet i ett tvärkulturellt sammanhang. 

Vi anser att en liknande kvalitativ studie med ett medarbetarperspektiv skapar 

förutsättningar för god tillförlitlighet. Vi menar att det ökar trovärdigheten för att 

studien inkluderar åsikter och uppfattningar över ett tvärkulturellt ledarskap från olika 
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betraktare. Vi anser att det skapar möjligheter för lägre grad av maktdistans mellan 

ledare och medarbetare då ledaren inte får tolkningsföreträde över sitt egna ledarskap.  

  

2) Undersöka hur kvinnliga ledare i ett tvärkulturellt sammanhang upplever relationen 

med medarbetare. Vi har upptäckt att det finns ett forskingsgap rörande utstationerade 

kvinnor och hur kvinnliga ledare uppfattar bemötande från medarbetare. Vi ser ett 

behov av att undersöka varför kvinnor inte i lika stor grad blir utstationerade och hur 

kvinnor upplever sin ledarsituation utifrån sitt kön.  

  

3) Genomföra studier inom tvärkulturellt ledarskap med kvantitativ forskningsmetod. 

Ett kvantitativt tillvägagångsätt kan skapa möjligheter till generalisering och att öka 

insikten inom studiens ämnesområde. Förslagsvis ser vi att de variabler som vi har tagit 

fram i vår kvalitativa studie kan omvandlas till kvantitativt mätningsbara variabler. Det i 

sin tur kan skapa möjligheter för att omfatta ett flertal utstationerade ledare och 

organisationer, och se i vilken grad kulturella skillnader påverkar anpassningsförmågan 

och kompetenser på både individ- och organisationsnivå. 

  

4) Undersöka nyckelfaktorer till vad som skapar ett framgångsrikt ledarskap i en 

internationell kontext. Via en kvalitativ studie kan fortsatt forskning inom ämnet 

undersöka nyckelfaktorerna till hur utstationerade ledare kan förbereda sig för att skapa 

ett ledarskap som lämpar sig i det nya värdlandet. Förslagsvis har vi även identifierat en 

aspekt som bör betonas vid framtida forskning och det är att förstå hur ledarens familjs 

anpassningsförmåga och hantering av kulturella skillnader påverkar ledarskapets 

framgång i värdlandet.                      
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguide 
Bakgrund	  
Namn:	  	  
Titel:	  	  
Ålder:	  	  
Ansvarsområden:	  	  
Antal	  år	  som	  utstationerad:	  	  
Länder:	  	  
	  
1	  PERSONLIGA	  EGENSKAPER	  
1.1	  Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  	  
1.2	  Vilka	  arbetsuppgifter	  innebär	  din	  roll?	  
1.3	  Hur	  såg/ser	  dina	  anställningsförhållanden/kontraktet	  ut?	  Hade/har	  du	  ett	  
svenskt	  kontrakt	  eller	  lokalt	  kontrakt	  i	  utlandet?	  	  
1.4	  Har	  du	  tidigare	  erfarenheter	  av	  utstationering?	  	  
1.4.1	  Upplever	  du	  att	  dina	  (eventuella)	  tidigare	  erfarenheter	  har	  varit	  till	  hjälp	  i	  
den	  nya	  utstationeringen?	  	  
1.5	  Hur	  länge	  varar	  en	  utstationering,	  (uppskattningsvis)?	  
1.6	  Vilka	  språkkunskaper	  besitter	  du?	  	  
1.6.1	  Är	  det	  viktigt	  att	  behärska	  det	  lokala	  språket?	  
1.7	  På	  vilket	  sätt	  förberedde	  du	  dig	  inför	  din	  utlandsstationering?	  	  
1.8	  Erbjöd	  ditt	  företag	  någon	  träning	  inför	  utlandsstationeringen?	  
1.9	  Stannade	  du	  kvar	  i	  värdlandet	  under	  hela	  utstationeringsperioden	  eller	  åkte	  du	  
hem	  i	  förtid?	  (vid	  tidsbestämt)	  	  
	  
2	  LEDARSKAP	  OCH	  MEDARBETARE	  
2.1	  Hur	  skulle	  du	  beskriva	  din	  ledarstil?	  Beskriv	  dina	  personliga	  färdigheter	  och	  
styrkor	  som	  ledare	  
2.2	  Kunde	  din	  ledarstil	  appliceras	  i	  det	  nya	  landet	  eller	  behövde	  du	  modifiera	  den?	  
2.3	  Vad	  anser	  du	  vara	  ett	  “typiskt	  svenskt”	  ledarskap?	  Anser	  du	  att	  du	  har	  det?	  	  
2.4	  Hur	  sker	  beslutsfattande	  på	  den	  nya	  arbetsplatsen?	  	  
2.4.1	  Upplever	  du	  skillnader	  i	  beslutsfattande	  jämfört	  med	  i	  Sverige?	  (exempelvis	  
grupp/individuellt/tidsmässigt/centraliserat/decentraliserat)	  
2.5	  Hur	  hanteras	  eventuella	  konflikter	  på	  den	  nya	  arbetsplatsen?	  	  
2.6	  Upplevde	  du	  motstridiga	  krav	  och	  förväntningar	  från	  ledningen	  hemma	  i	  
Sverige	  kontra	  medarbetarna	  i	  det	  nya	  landet?	  	  
2.7	  Hur	  sker	  kommunikationen	  på	  arbetsplatsen	  mellan	  dig	  och	  de	  anställda?	  
(exempelvis	  öppet/avskilt	  etc.)	  
2.8	  Upplever	  du	  att	  bemötandet	  från	  de	  anställda	  på	  den	  nya	  arbetsplatsen	  skiljer	  
sig	  på	  grund	  av	  er	  främmande	  kulturella	  bakgrund?	  På	  vilket	  sätt?	  	  
2.9	  Upplever	  du	  att	  du	  blir	  bemött	  på	  ett	  särskilt	  sätt	  på	  grund	  av	  ditt	  kön?	  På	  
vilket	  sätt?	  
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2.10	  Tror	  du	  att	  du	  hade	  haft	  en	  annan	  status	  på	  arbetsplatsen	  om	  du	  hade	  varit	  av	  
det	  andra	  könet?	  	  
	  
3	  KULTUR	  
3.1	  Upplevde	  du	  en	  stor	  kulturskillnad	  i	  det	  nya	  landet?	  	  
3.1.1	  Upplevde	  du	  skillnader	  i	  kultur	  när	  det	  gäller	  synliga	  artefakter,	  såsom	  språk,	  
klädstil,	  mat	  etc?	  
3.1.2	  Upplevde	  du	  skillnader	  i	  kultur	  i	  mer	  underliggande	  faktorer,	  såsom	  normer,	  
attityder	  och	  värderingar?	  	  
3.2	  Ser	  du	  någon	  skillnad	  i	  att	  göra	  affärer	  i	  det	  nya	  landet	  jämfört	  med	  i	  Sverige?	  	  
3.3	  Vad	  anses	  meriterande	  i	  kulturen	  inom	  affärer?	  (Exempelvis	  ålder,	  kön,	  
erfarenhet,	  ursprung	  osv.)	  
3.4	  Till	  vilken	  grad	  upplever	  du	  att	  den	  nya	  kulturen	  står	  sig	  i	  jämställdhetsfrågor?	  	  
3.4.1	  Har	  det	  påverkat	  din	  situation	  som	  ledare?	  På	  vilket	  sätt?	  	  
3.5	  Hur	  pass	  medveten	  skulle	  du	  säga	  att	  du	  är	  om	  din	  egen	  kultur	  vid	  möten	  med	  
en	  annan?	  
3.5.1	  Upplever	  du	  att	  du	  har	  fått	  en	  annan	  bild	  av	  din	  egen	  kultur	  sedan	  du	  
utstationerats?	  	  
3.6	  Var	  det	  svårt	  att	  återanpassa	  sig	  till	  den	  svenska	  kulturen	  när	  du	  kom	  tillbaka?	  	  
	  
	  
 
 
 


