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Sammanfattning: Världen idag kännetecknas av att vara en global arbetsplats 
där landsgränser inte utgör ett hinder för att människor från 
olika kulturer ska kunna samarbeta med varandra. Vi ser det 
som intressant att behandla den internationella 
arbetskontexten utifrån ett ledarskapsperspektiv och se på 
hur man som chef kan behöva anpassa sitt ledarskap till en 
ny kultur. 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur tre svenska 
chefers ledarskap fungerar i och har behövt anpassas till en 
polsk arbetskontext. Utifrån tre svenska och tre polska 
chefers utsagor undersöker vi hur förberedelserna inför 
deras uppdrag gått till, vilka kulturella skillnader som 
cheferna har stött på samt vilka lärdomar de svenska 
cheferna tar med sig från sitt uppdrag. 

Uppsatsen är en empirisk studie som ägt rum inom företaget 
Stena Recycling AB. Metoden har varit kvalitativ och det 
empiriska materialet har samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer med tre svenska och tre polska 
chefer. 

För att ledarskapet för en svensk chef i en polsk 
arbetskontext ska fungera behövs förmågan att kunna 
anpassa sitt perspektiv på organisation och ledarskap samt 
sin människosyn för att kunna hantera den nya situationen. 
Inför ett internationellt uppdrag är det viktigt att lära sig om 
den kultur som kännetecknar ens nya arbetsplats. För att 
bemöta kulturella skillnader gällande till exempel språk, 
arbetssätt och beslutsprocesser är det av stor vikt att ha 
respekt och förståelse för den nya kulturen. De svenska 
cheferna har tagit lärdom av ovanstående insikter vilket har 
utvecklat deras ledarskap. 

Nyckelord: Ledarskap, organisationskultur, interkulturell 
kommunikation, ledarskapsutveckling, erfarenhetsbaserat 
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1. Inledning 
Världen går mot att bli en gemensam arbetsplats där landsgränser inte ses som hinder 
varken för organisationer eller enskilda individer. Vi har sett fler och fler svenska 
företag etablera sig utanför Sveriges gränser. Detta som ett steg mot att bli 
konkurrenskraftig och vinna mark internationellt genom att nyttja den kunskap och de 
erfarenheter som man har från den svenska arbetsmarknaden. Att etablera ett företag 
utomlands handlar om att både ge och ta då olika företagskulturer ska förenas till en 
fungerande verksamhet. Dels är det företaget som helhet som måste anpassa sig till den 
nya kontexten och dels är det de individer som direkt blir påverkade av förändringen. 
Detta är något som Stena Metallkoncernens chef för Human Resources illustrerar med 
följande citat.  

”– För Stena innebär det särskilda utmaningar när bolag förvärvas utomlands. Då 
gäller att föra över vår företagskultur, till exempel det decentraliserade 

affärsmannaskapet. Det lokala entreprenörskapet ska vara vår drivkraft i alla länder, 
men vi måste också ta hänsyn till att affärskulturer och traditioner varierar mellan 

länder, säger Per-Martin Schedwin.”  (Stena Metallkoncernen, 2006/2007) 

Då två eller flera kulturer förenas inom samma organisation talar man om ett 
interkulturellt samspel. Termen syftar till de kvalitativa aspekter som följer av etnisk 
och kulturell mångfald (Lahdenperä, 2004). Vi kan se stora fördelar med detta då 
organisationen får ta del av lärdomar och kompetens från andra kulturer vilka kan 
tillämpas i organisationens verksamhet. Icke att förglömma är de fördelar som de 
enskilda individerna drar av att vara en del av en interkulturell organisation, så som 
inspiration till nytänkande och kulturella intryck vilket är positivt för den personliga 
utvecklingen. I vår studie blir detta högst relevant då vi kommer att titta på det svenska 
företaget Stena Recycling AB och deras etablering i Polen. Vårt fokus kommer att ligga 
på en aspekt av ledarskapet, nämligen hur tre svenska chefers ledarskapsstil fungerar i 
Polen. Vi är intresserade av hur deras ledarskap uppfattas och fungerar i den polska 
kulturen, om det finns aspekter av ledarskapet som fungerar bättre respektive sämre i 
denna interkulturella kontext samt huruvida ledarskapet behöver anpassas till den nya 
kulturen. Vi är även intresserade av att se hur organisationen agerar för att underlätta för 
individerna i organisationen att anpassa sig till en interkulturell verksamhet. 

Varför vi valde att ta oss an detta spännande och utmanande uppdrag är inte bara på 
grund av att det stack ut ifrån våra andra alternativ utan även för att vi båda har en 
förkärlek till att resa. Vi har upplevt att man lär sig fantastiskt mycket genom att prova 
på nya saker, prata med okända människor och våga välja en annan väg än den lätta. 
Med anledning av detta ville vi ta tillfället i akt och genomföra delar av vår 
kandidatuppsats i ett annat land än Sverige för att på så sätt få möjlighet att inte bara 
skriva en intressant uppsats utan även lära oss av en annan kultur. Vår erfarenhet är att 
Polen ligger ett stenkast från Sverige men likväl skiljer sig på många olika sätt, vilket vi 
tycker är otroligt intressant att titta närmare på. 

1.2 Pedagogisk relevans 
Pedagogiken kan anammas inom de flesta sociala kontexter då det rör sig om 
påverkansprocesser som till exempel lärande, utveckling, ledning och undervisning 
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(Lahdenperä, 2004). Vår intention är att titta närmare på rollen som ledare och de 
pedagogiska uppgifter som ingår så som påverkan och utveckling. Vår studie kommer 
att hållas inom ramen för arbetslivspedagogik. 

”Pedagogik med arbetslivsinriktning, som en del inom disciplinen pedagogik, kan sägas 
vara det vetenskapliga studiet av påverkansprocesser i arbetslivet.” (Tedenljung & 

Ryhammar, 2001, s. 9) 

Vi har för avsikt att analysera tre utvalda chefers ledarskap i en organisation, samt hur 
detta fungerar i en internationell kontext. För att man ska kunna förstå lärprocesser och 
utveckling kopplat till ledarskap anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till den 
interkulturella faktorn. Detta då vår studie innefattar människor från två skilda kulturer.  

”Interkulturell pedagogik betraktar jag som ett övergripande begrepp som innefattar 
interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, interkulturell undervisning, 

mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning.” (Lahdenperä, 
2004, s. 13) 

Inom det interkulturella området kan man genomföra pedagogisk forskning utifrån 
angreppspunkter som kommunikation, yrkesrelationer, traditioner m.m. (Lahdenperä, 
2004). Vår blick är riktad mot tre svenska chefers uppfattning av sitt ledarskap, vad de 
tar för lärdom av arbetet i Polen samt hur samarbetet fungerar med de polska 
kollegorna. För att få ett utvidgat perspektiv har vi även valt att redogöra för de polska 
kollegornas syn på deras svenska chefers ledarskapsstil. Vi kommer således att belysa 
de processer som påverkar ledarskapet från två olika perspektiv. Med detta sagt anser vi 
att vår kandidatuppsats har hög pedagogisk relevans.  

1.3 Skildring av företaget och valt uppsatsområde1 
Organisationen vi kommer att göra vår studie i är Stena Metall. Stena Metall är en 
koncern som tillsammans med Stena Line och Stena Sessan utgör Stenasfären. Stena 
Metall grundades 1939 av Sten A. Olsson och är idag väl etablerat i industrisamhället 
som ledande i Norden på miljöservice och återvinning. Koncernen är i huvudsak 
inriktad på återvinning av järn och metall, papper, farligt avfall och plast men 
verksamheten innefattar även handel av råvaror, fastigheter och finans. Företaget har 
etablerats i flertalet länder utanför Sverige, nämligen Norge, Danmark, Finland, Polen 
och Ryssland. Verksamheten bedrivs på över 200 platser i dessa länder men 
verksamheten växer kontinuerligt genom nyförvärv och etablering. Detta innebär för 
den enskilde medarbetaren möjlighet till utveckling och att byta arbetsplats inom 
koncernen men mellan olika länder (Stena Metallkoncernen, 2006/2007). 

Stena Metall koncernen var indelad i olika återvinningsbolag med olika materialfokus. 
Den 1 september 2007 bildades Stena Recycling AB som är en sammanslagning av 
bolagen som numera kallas affärsområden. Vår studie kommer att vara avgränsad till 
affärsområdet returpapper inom Stena Recycling AB vilket innan sammanslagningen 
hette Stena Scanpaper och var tidigare ett av återvinningsbolagen. Bolaget Stena 
Recycling kommer hädanefter att benämnas Stena. 

                                                 
1 Då annat inte refereras till är informationen i detta avsnitt hämtad från samtal med nyckelperson inom 
Stena Recycling AB. 
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När Stena beslutade sig för att etablera sig i Polen för sex år sedan så gjordes detta 
genom att ett antal privatägda företag köptes in för att Stena skulle få en väl förankrad 
etablering och samtidigt vinna stora delar av marknaden. Idag är Stena 
marknadsledande inom returpapper i Polen och bedrivs på åtta anläggningar i Katowice, 
Poznan, Stettin, Gdynia, Lodz, Wroclaw samt två i Warszawa. Stenas 
returpappersverksamhet i Polen är uppdelat i två regioner, en nordlig och en sydlig 
(Stena Metallkoncernen, 2006/2007). 

I Polen liksom i de andra länderna där Stena är verksamma har de en unik geografisk 
täckning vilket innebär att de från de olika filialerna har närhet till kunderna och kan ge 
snabb lokal service. På varje filial finns en ansvarig filialchef som är direkt underställd 
regionchefen som i sin tur är underställd VD: n. Något som är av stor vikt för Stena är 
det decentraliserade affärsmannaskapet som innebär att varje medarbetare har frihet till 
att ta egna initiativ och utveckla sin potential. För filialcheferna innebär detta att de ses 
som egna företagare med befogenheter och ansvar för den egna filialens produktion, 
personal, administration och resultat. Detta medför korta beslutsvägar och att kunden 
alltid kan få kontakt med en beslutsfattande person (Stena Metallkoncernen, 
2006/2007). 

Det decentraliserade affärsmannaskapet är en av hörnpelarna i Stenas företagskultur. Då 
man ganska snart efter etableringen i Polen såg svårigheter i att implementera denna 
aspekt av företagskulturen och de administrativa systemen tillsammans med en icke 
acceptabel resultatutveckling beslutades det att man skulle förstärka med svensk 
personal på plats i Polen. Valet föll på tre svenska chefer som vid tiden var verksamma 
inom dåvarande Stena Scanpaper. En av de tre blev landschef och ansvarig för hela 
Stenas returpappersverksamhet i Polen. Till sin hjälp har han två regionchefer, en för 
den södra och en för den norra regionen. Arbetsuppgifterna som innefattas i rollen som 
landschef respektive regionchef är många till antalet och sträcker sig ut genom hela 
kedjan i verksamheten. De har det övergripande ansvaret för respektive filialer i Polen 
och det innebär ansvar för resultat, uppföljning, transport, produktion, nyrekrytering, 
budget, problemlösning, avtalsskrivning samt verksamhetsutveckling. De ska även 
hjälpa de nya polska filialcheferna att dels tillämpa det decentraliserade 
affärsmannaskapet och dels få en positiv resultatutveckling på sin filial. 

1.4 Syfte 
Denna uppsats syftar till att, utifrån tre svenska och tre polska chefers uppfattningar, 
analysera hur de tre svenska chefernas ledarskap fungerar i Polen samt huruvida det 
har behövt anpassas till den polska arbetskontexten. 

Vi har formulerat tre forskningsfrågor för att vidare kunna utreda vårt syfte. 

• Hur gick förberedelserna till för de svenska cheferna inför att de skulle börja 
arbeta i Polen och anses dessa ha varit tillräckliga? 

• Vilka eventuella svårigheter uppstod för de svenska cheferna till följd av 
skillnader i kultur och kommunikation? 

• Har de svenska chefernas ledarskap utvecklats i Polen och vilka lärdomar 
därifrån anser de är viktiga att föra vidare till eventuella efterträdare? 
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1.5 Avgränsningar 
Inom ramen för denna uppsats behandlas teorier gällande tre stora områden, nämligen 
ledarskap, lärande och utveckling samt kultur och kommunikation. Dessa tas inte upp i 
sin helhet utan har avgränsats i den utsträckning som är relevant för uppsatsen.  

Då vårt syfte är att beskriva hur tre svenska chefers ledarskap fungerar i samt behöver 
anpassas till en polsk kontext kommer vi inte att ta upp teorier om huruvida det finns ett 
svenskt respektive polskt ledarskap. Gällande området lärande och utveckling så tar vi 
främst upp teorier om vardagligt lärande, dels för individen och dels för organisationen. 
Formellt lärande tas upp i viss mån i koppling till utbildningar i arbetslivet men berörs 
ej på djupet. Detta då vårt empiriska material främst visar på respondenternas 
uppfattning om deras situation i det dagliga arbetet. Kultur definieras omfångsrikt i ett 
inledande stycke men därefter avgränsar vi oss till att belysa begreppet i koppling till 
arbetslivet och organisationer. Vi väljer att beskriva kommunikationsprocessen för att 
skapa en bild av hur denna fungerar i allmänhet men sedan riktar vi in oss på teorier 
som beskriver kommunikation i koppling till internationella kontexter.  

Då samtliga av våra respondenter är män så har vi valt att avgränsa oss från att 
inkludera ett genusperspektiv. Vi anser att det eventuellt hade kunnat bidra med en 
intressant vinkel på uppsatsen om vi hade tagit med teorier kopplat till genus, men att 
det hade gått för långt utanför ramarna för vårt syfte och alltså inte varit möjligt i vårt 
fall.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i sex kapitel. Det har i det första kapitlet börjat med 
”Inledning” där bland annat uppsatsens syfte har preciserats. Efter detta följer kapitel 
två ”Ledarskap, kultur och utveckling” som är den teoretiska referensram som vår 
uppsats bygger på. Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur vi valt och förhållit 
oss till den litteratur vi använder. Teorigenomgången som följer bygger på tre centrala 
områden som framkommit ur det empiriska materialet. Dessa områden är ledarskap, 
kultur och kommunikation samt lärande och utveckling. Det tredje kapitlet ”Metod” 
beskriver den metod som använts för genomförandet av den empiriska studien. Det 
följande kapitlet, ”Empiri” redovisar det empiriska materialet som samlats in genom 
intervjuer med respondenterna och beskriver deras syn på de svenska chefernas 
ledarskap i Polen, utifrån förberedelser, det pågående uppdraget och framtida 
utveckling. I det femte kapitlet ”Analys och diskussion” förs som namnet avslöjar en 
analys där det empiriska materialet sätts i relation till den teoretiska referensramen och 
där detta vidare diskuteras av oss. Uppsatsen avslutas med kapitlet ”Avslutande 
reflektioner” där vi knyter samman de insikter denna uppsats givit oss och ger förslag 
på fortsatt forskning. 
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2. Ledarskap, kultur och utveckling 
Den teoretiska referensram som vi i detta kapitel kommer att redogöra för är framtagen 
utifrån vårt empiriska material. I resultatet av vår empiriska studie framkom tre 
huvudsakliga områden, vilka vi vill underbygga med relevanta teorier. Dessa områden 
är för det första ledarskap, vilket visade sig genomsyra hela empirin på ett eller annat 
sätt. För det andra så visade sig kultur vara ett framträdande område som har påverkat 
respondenterna i den kontext som vi har undersökt. I koppling till kultur så har även 
kommunikation spelat en stor roll vilket vi här vill lyfta fram. Slutligen framkom 
lärande och utveckling av ledarskapet som en viktig aspekt då respondenterna lyfte fram 
lärdomar som kommit att utveckla dem som ledare och som är viktiga att föra vidare till 
organisationen och eventuella efterträdare. Vi inleder kapitlet med en metodbeskrivning 
av hur vi gått till väga för att finna relevant litteratur för vår teoretiska referensram. Vi 
kommer därefter att redogöra för de tre områdena i ordningen ledarskap, kultur och 
kommunikation och slutligen lärande och utveckling.  

2.1 Litteratur 

2.1.1 Litteratursökning och urval 
Vår datainsamling tog sin början i att undersöka tidigare forskning som har koppling till 
vårt valda ämne. Vi utförde sökningar i Lunds universitets databas ELIN samt 
bibliotekskatalogerna LOVISA och LIBRIS. Vi gjorde även sökningar i 
uppsatsdatabasen Xerxes för att få tips av tidigare uppsatser om litteratur som kunde 
komma att vara relevant för vår studie. Vi sökte efter böcker och artiklar på engelska 
såväl som på svenska. Vi valde att utgå ifrån översiktslitteratur för att sedan kunna 
inrikta oss på litteratur om mer specifika områden. De nyckelord vi främst använt som 
sökord och som har genererat flest användbara träffar är internationellt ledarskap, 
cross-cultural leadership, organizational culture, intercultural communication, 
interkulturellt lärande. Vi upptäckte att det inte fanns artiklar skrivna på svenska i så 
stor utsträckning utan det mesta om ämnet var skrivet på engelska och vi hittade heller 
ingen forskning som konkret bedrivits om svenska chefer och deras ledarskap i Polen. 
Dock fann vi litteratur som var av relevans för oss och som tillsammans kunde skapa 
den ram av teorier som vi behövde.  

2.1.2 Källkritik 
När det kommer till valet av litteratur tog vi hänsyn till vissa principer som fungerar 
som en hjälp för att höja kvaliteten på det urval av källor vi använder oss av. Thurén 
(2005) har formulerat fyra källkritiska principer, som man som forskare kan använda sig 
av när man ska granska sina utvalda källor.  

Den första rör äkthet, vilket innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara 
(Thurén, 2005). Vi var noga med att dels granska den litteratur vi valde att använda oss 
av för att säkerställa att den var av vetenskaplig natur och dels hålla oss uppmärksamma 
på var och i vilket syfte litteraturen var publicerad. Den andra principen handlar om 
tidsambandet, det vill säga att ju längre tid som gått mellan händelsen och källans 



 6

utgivande, desto större skäl finns det att tvivla på källan (Thurén, 2005). Då vissa av 
våra källor är lite äldre så var vi noga med att undersöka om det fanns någon alternativ 
nyare källa som vi kunde använda istället. Vi kom däremot fram till att källorna var 
pålitliga och använda av flertalet forskare inom vårt område och på grund av dessa 
omständigheter valde vi att använda de källor som var något äldre men ändå lämpliga. 
Två källor vi vill lyfta fram är Hofstede (1982) samt Hofstede och Hofstede (2005) som 
vi förhållit oss kritiskt till. Det rör de begrepp som används för kulturdimensioner och 
då främst feminitet och maskulinitet (se 2.3.2). Detta är begrepp och resonemang som 
kan tyckas vara föråldrade, vilket vi tar hänsyn till. Dock har vi valt att använda oss av 
dessa dimensioner dels då källan är framstående och väl använd inom vårt 
forskningsområde och dels då den kan appliceras på och förklara vårt empiriska 
material på ett bra sätt. Vidare gäller den tredje principen att källan ska vara oberoende 
och därmed inte en kopia av någon annan källa (Thurén, 2005). Då det har varit möjligt 
så har vi försökt använda oss av primärkällor vilka är att föredra framför sekundär källor 
då de riskerar att ha förvrängts. Fjärde och sista principen rör tendenser, det vill säga att 
det inte finns anledning att misstänka att källan ger en felaktig bild av verkligheten i 
syfte att förvränga den i eget intresse (Thurén, 2005). Vi misstänker inte att någon av 
våra använda källor har som intention att snedvrida verkligheten. 

2.2 Ledarskap 
Inom avsnittet för ledarskap berörs en inledande beskrivning av begreppet och hur vi 
väljer att förhålla oss till detta. Vi lägger därefter fram två viktiga perspektiv som ligger 
till grund för de antaganden och idéer människan har angående organisation och 
ledarskap. Vidare behandlar vi i detta kapitel ledarskapsteorier som är relevanta i 
förhållande till vår studie och det empiriska materialet. Dessa rör ledarskapets 
handlingsutrymme, proaktivt och reaktivt ledarskap samt teori X & Y angående 
människosyn i arbetet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för kompetenser som är 
viktiga för att ett internationellt ledarskap ska fungera.  

2.2.1 Vad är ledarskap? 
Ledarskap är ett stort område som är intressant och viktigt samtidigt som det 
kännetecknas av komplexitet (Alvesson & Sveningsson, 2007). Begreppet är omtvistat 
och ger upphov till viss förvirring angående dess innebörd (Bolman & Deal, 2003). Det 
finns en uppsjö av definitioner som alla skiljer sig på ett eller annat sätt men man kan 
urskönja en gemensam komponent i ledarskap. Det är att det rör sig om en 
påverkansprocess där en överordnad utövar inflytande över sina underordnade. Detta 
görs för att strukturera, underlätta och skapa kontroll över förhållandena och 
verksamheten inom en grupp eller en organisation (Yukl, 2006). Den definition som 
visar på detta har utformats av Yukl (2006) och lyder; 

”Leadership is the process of influencing others to understand and agree about what 
needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and 

collective efforts to accomplish shared objectives” (Yukl, 2006, s. 8). 

Då ett effektivt ledarskap utövas läggs energi och fokus på att främja det pågående 
arbetet samtidigt som förberedelser görs för att vara beredd på framtida utmaningar. 
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Vidare utgör rationella processer en lika stor del av ledarskapet som emotionella (Yukl, 
2006). Ledarskap innefattar därmed dels arbete med administrativa och operativa 
arbetsuppgifter och dels läggs tid på visioner, värderingar, framtida planering, 
personalvård och övergripande frågor. Ledarskap handlar om att sprida och förankra 
mål och visioner hos medlemmarna i organisationen. Som ledare vill man att ens 
medarbetare ska förstå och ta till sig syftet med det man vill att de ska utföra och att de 
skapar en meningsfullhet kring detta (Alvesson & Sveningsson, 2007). 

Ledarskap kan utövas i totalt olika situationer som har olika kulturella kontexter och där 
relationerna ser helt olika ut från varandra. Det är av den anledningen svårt att fastställa 
en definition av ledarskapet som är allmängiltig (Alvesson & Sveningsson, 2007). Att 
ledarskapsprocessen äger rum i en social kontext gör dock att ledarskap inte är en 
enkelriktad process där ledaren leder och de ledda leds. Det avgörande för ledarskapet 
är således inte vad en ledare gör utan snarare den komplexa process som uppstår i 
relationen mellan ledare och medarbetare. Denna process innefattar en ömsesidig 
påverkan där tankar och agerande hos ledaren såväl som hos medarbetarna skapar de 
värderingar som ledarskapet bygger på (Bolman & Deal, 2003). 

Ledarskap skiljer sig från chefskap, vilket medför att vara ledare inte är samma sak som 
att vara chef. Alla ledare är inte chefer, det kan röra sig om informella eller politiska 
ledare som har en ställning som baseras på legitimitet och stöd från anhängare. Detta 
skiljer sig från chefer som är formellt utsedda, deras ställning grundar sig då på formella 
principer och innefattar rättigheter och skyldigheter (Alvesson & Sveningsson, 2007). 
Chefskap kan ses som inriktat på planering, budget, organisering och kontroll medan 
ledarskap handlar om att skapa och förankra visioner samt bygga relationer (Bolman & 
Deal, 2003). Yukl (2006) menar att det är svårt att avgöra i vilken utsträckning 
begreppen överlappar varandra. Hans resonemang bygger på att en person kan vara chef 
utan att leda samtidigt som en person kan vara ledare utan att vara chef. Vidare visar 
han att det finns olika uppfattningar om distinktionen mellan ledarskap och chefskap. 
Vissa menar att samma person inte kan vara både ledare och chef medan andra menar 
att vara ledare är en av arbetsuppgifterna som innefattas i chefskapet (Yukl, 2006).  

Att döma av stycket ovan råder tvetydighet kring hur ledarskap och chefskap förhåller 
sig till varandra. Vi kommer hädanefter att benämna våra respondenter, svenska såväl 
som polska som chefer. Detta då de formellt har blivit utsedda och baserar sin ställning 
på formella grunder. När vi talar om deras utövande av sin ställning väljer vi dock att 
använda oss av begreppet ledarskap. I detta begrepp lägger vi in både formella som 
informella aspekter. Vårt val grundar sig på att ledarskap är det begrepp som i teorier 
och vårt empiriska material är det som används i större utsträckning än chefskap.  

2.2.2 Två perspektiv på organisation och ledarskap 
Ett perspektiv är ett sammanhängande mönster av idéer och antaganden som människan 
bär med sig och som fungerar som verktyg för att förstå, agera och lösa problem. 
Bolman och Deal (2003) presenterar fyra perspektiv på organisation och ledarskap. 
Dessa är det strukturella perspektivet, HR-perspektivet, det politiska perspektivet och 
det symboliska perspektivet. För att bli en framgångsrik chef är det en stor fördel att 
kunna skifta mellan olika perspektiv. Lär man sig att använda olika perspektiv får man 
dels en bättre förståelse för hur organisationen fungerar och dels lättare att identifiera 
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problem och finna alternativa lösningar till dessa (Bolman & Deal, 2003). Vi väljer här 
att presentera två av de fyra ovannämnda perspektiven som är av relevans för vår studie. 

2.2.2.1 Strukturellt perspektiv 
Det strukturella perspektivet härstammar från traditionella teorier så som scientific 
management-skolan som förespråkar kontroll, formell makt och att uppnå maximal 
effektivitet genom specialisering av arbetsuppgifter. Men perspektivet har även rötter i 
Webers teori om byråkrati som den idealiska organisationsformen som kännetecknas av 
effektivitet och tydlighet som en följd av regler, hierarkier och en distinkt arbetsdelning 
(Bolman & Deal, 2003). 

Det strukturella perspektivet menar att organisationer uppnår maximal effektivitet och 
en minimal risk för problem genom formella system och rationalitet. Fokus i 
organisationen ligger på att nå de mål som finns formulerade och inte på att tillfredställa 
personliga behov. En differentiering förespråkas där arbetsuppgifterna är tydligt 
fördelade inom organisationer. Det är också viktigt med tydliga och klara regler samt 
gränser och arbetsbeskrivningar för att arbetet ska bli effektivt. En kontroll och 
samordning av dessa regler ses som nödvändigt för att organisationsproblem inte ska 
uppstå. Strukturen är av stor vikt och håller uppe organisationen och bestämmer hur 
funktioner och enheter ska integreras vertikalt och horisontellt. Ledarskapet i det 
strukturella perspektivet fungerar efter toppstyrning där beslutsfattande sker enligt den 
hierarkiska principen där chefen i toppen är den som tar beslut. Ett ledarskap likt detta 
har en tendens att fungera bäst i organisationer med relativt enkla, begripliga och 
oföränderliga arbetsuppgifter (Bolman & Deal, 2003). 

2.2.2.2 HR-perspektiv 
Detta perspektiv menar att människan är organisationens viktigaste resurs. Fokus ligger 
på förhållandet mellan organisation och individ, i detta fall är det främst organisationen 
som är till för människan och dennes behov. Organisationerna bör därför vara anpassade 
efter och samverka med människornas behov för att ta till vara på och utveckla de 
mänskliga resurserna. Det råder dock ett ömsesidigt beroende mellan organisation och 
människa då organisationen kräver idéer och kompetenser och människan behöver 
arbetstillfällen, lön och möjlighet till utveckling. En god matchning mellan människan 
och organisationen gynnar båda parter. Människan får ett meningsfullt och 
tillfredsställande arbete och organisationen får tillgång till den mänskliga kraften och 
kompetensen. Således är en god relation, dels mellan individ och organisation och dels 
mellan individerna inom organisationen, centralt inom HR-perspektivet och något att 
sträva efter för att skapa effektivitet. För en ledare är det viktigt att investera i 
personalen genom exempelvis kompetensutveckling och att ge medarbetarna större 
inflytande över verksamheten. Beslutsfattande sker av den anledningen som en 
gemensam process där man vill skapa delaktighet. Som ledare vill man även hålla kvar 
de anställda genom att skapa en trygg arbetsplats (Bolman & Deal, 2003). 

2.2.3 Handlingsutrymme 
Handlingsutrymmet i en viss chefsbefattning påverkas av de krav, begränsningar samt 
valmöjligheter som finns i chefens omgivning. I detta fall är omgivningen ett uttryck för 
de relationer som finns inom en organisation och i förhållande till externa intressenter 
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(Müllern & Stein, 1999).  Befintliga krav, begränsningar och valmöjligheter definierar 
tjänsten samt påverkar beteendet hos den person som innehar tjänsten (Yukl, 2006).  

När man talar om krav som ställs på chefer menar man de arbetsuppgifter, aktiviteter 
och ansvarsområden som chefen ska ta hand om. Kraven som ställs på en chef skiftar 
naturligtvis från situation till situation (Yukl, 2006). I begreppet begränsningar 
innefattas brist på tid, kapital och andra resurser men även svårigheter att påverka en 
annan persons tankar och föreställningar (Müllern & Stein, 1999). De krav som ställs på 
en chef har en begränsande inverkan på vad en chef uppfattar att denne kan eller får 
göra. Organisationens geografiska läge och uppdelning av personal på verksamhetens 
olika delar samt omständigheter på marknaden är något som ytterligare kan begränsa en 
chefs handlingsutrymme (Yukl, 2006). Valmöjligheter definieras som de handlingar en 
chef kan göra men som det inte finns krav på att denne ska verkställa (Müllern & Stein, 
1999; Yukl, 2006). Valmöjligheter innefattar de olika alternativ som finns tillgängliga 
för en person i en viss chefsbefattning, vilka avgör vilken handling som ska göras och 
på vilket sätt den ska utföras. Uppfattade krav och begränsningar sätter hinder för 
antalet valmöjligheter på kort sikt, däremot så kan en chef i ett längre perspektiv ändra 
kraven och ta bort eller kringgå begränsningarna och på det sättet utöka antalet 
valmöjligheter (Yukl, 2006).  

De krav, begränsningar samt valmöjligheter som påverkar handlingsutrymmet kan 
tolkas både objektivt och subjektivt. Att subjektivt tolka ens handlingsutrymme kan 
innebära att en chef uppfattar en situation som begränsande samtidigt som en annan ser 
situationen som full av möjligheter. Att objektivt tolka handlingsutrymmet är att urskilja 
de faktiskt givna ramarna som finns till hands (Müllern & Stein, 1999). I lägen då det 
finns brister i överensstämmelsen mellan det subjektiva och det objektiva 
handlingsutrymmet så kan det påverka prestation, strategival samt belastning på ett 
negativt sätt. Det optimala är att det objektiva handlingsutrymmet upplevs lika stort som 
det subjektiva handlingsutrymmet på grund av att man då varken över- eller 
underutnyttjar de möjligheter man har att agera (Ellström, 1992).  

2.2.4 Proaktivt och reaktivt ledarskap 
Det finns många olika ledarskapsteorier, en utav dessa rör sig om reaktivt respektive 
proaktivt ledarskap. En person som utövar ett reaktivt ledarskap hanterar specifika, 
redan uppkomna problem och försöker då lösa problemsituationer så fort de kommer 
upp till ytan (Yukl, 2006). Dagliga problem som sätter käppar i hjulen för bestämda 
scheman och deadlines kommer alltid att utgöra ett orosmoment för ledare. Det är lätt 
att fastna i att ständigt lösa dessa kriser så fort de dyker upp och därmed vara en 
konstant ”firefighter” (Barber & Warn, 2005). En ledare som enbart handlar reaktivt 
kan ha svårt att se samband mellan organisationens verksamhet och påverkan från 
omvärldens förändringar då de reaktiva handlingarna tar upp ledarens tid och energi 
som sedan resulterar i att mer framåtblickande planering får stå åt sidan (Yukl, 2006). 
Denna ledarskapsstil är dock inget svar på problemen då en kris ofta leder till en annan 
och i efterhand kan man se att en reaktiv hantering är en kortsiktig lösning. För att få 
kontroll över verksamheten i organisationen gäller det för ledaren att ta steget ifrån det 
reaktiva ledarskapet mot ett mer proaktivt sådant (Barber & Warn, 2005).  

En ledare som har en proaktiv ledarskapsstil är en person som förstår hur dennes 
organisations olika delar hör samman samt hur förändringar i omvärlden påverkar 
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organisationen. Strategiskt planerande är en del av att vara proaktiv och detta innebär 
att man analyserar händelser, förutser förändringar, ser möjligheter och till och med 
förebygger problem (Yukl, 2006). Då en ledare handlar på ett proaktivt sätt ökar 
organisationens chanser att lyckas och utvecklas på en ombytlig och utmanande 
marknad. En proaktiv ledare kallas även ”firelighter”, då denne kommunicerar med 
sina medarbetare så att de tillsammans kan se en annorlunda men uppnåelig framtid, 
samt förklarar hur vägen mot målet kan se ut. Det handlar om att ge energi och 
inspiration som bygger på en grund av rimlighet (Barber & Warn, 2005).  

Huruvida en ledare handlar proaktivt respektive reaktivt kan till viss del förklaras 
genom att studera dennes handlingsutrymme och vidare hur dennes arbetstid 
disponeras. En person i en högt uppsatt ledarposition behöver ofta lägga mycket tid åt 
möten, e-mail- och telefonkontakt samt kundbesök. För att kunna vara proaktiv så 
måste en ansenlig mängd tid även läggas på att hålla sig uppdaterad om den egna 
organisationen samt läget på marknaden. Det kan vara svårt för en ledare att prioritera 
planering inför framtiden då problemen som kan lösas här och nu hopar sig inom 
verksamheten. Det bästa är om ledaren har förmåga att avväga när det är lämpligt att 
handla reaktivt respektive proaktivt, beroende på hur situationen ser ut (Yukl, 2006).  

2.2.5 Teori X & Y – människosyn i arbetet  
Människosyn avser den samling uppfattningar, kunskaper och värderingar om hur 
människan är och hur hon agerar. Ledaren, dennes arbete och arbetssätt påverkas av 
den underliggande människosynen. Denna påverkar faktorer som till exempel vilja, 
metod, intensitet, tid, variationer, uthållighet och frekvens i ledarens sätt att arbeta 
(Their, 1997). Ledningens ledarstil, baserad på dess människosyn, påverkar vidare 
utformningen av organisationskulturen (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). 

2.2.5.1 Teori X – ledning och kontroll 
Enligt McGregor (1960) så är teori X och Y två beskrivningar av hur ledare uppfattar 
människan i anknytning till hennes arbete. Teori X menar att: 

- Människan har ett medfött ogillande till arbete och hon kommer att undvika det 
om det är möjligt. 

Många ledare är så säkra på att denna uppfattning är rätt, att det kan vara svårt att 
övertyga dem om något annat. 

- På grund av detta medfödda motstånd till arbete så måste människan bli 
övertalad, styrd, kontrollerad eller hotad med bestraffning för att hon ska 
anstränga sig att arbeta mot uppsatta mål.  

Uppfattningen är att motståndet till arbete är så starkt hos människan att utlovad 
belöning inte är nog för att de ska vilja arbeta. Hot om bestraffning är det som krävs.   

- Den genomsnittliga människan föredrar att bli styrd, undviker ansvar, har 
relativt låg ambitionsnivå och prioriterar trygghet över allt annat. 

Det är inte alla ledare som öppet står för denna uppfattning, men effekterna därav är 
lätta att se på sättet ledaren arbetar och vilka policys som ska följas (McGregor, 1960). 

2.2.5.2 Teori Y – integration av individens och organisationens mål 
Under första hälften av 1900-talet så utvecklades betydande kunskaper inom 
samhällsvetenskapen gällande mänskligt beteende och på det underlaget så kunde en 
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ny teori om ledningen av människor formuleras (Bakka et al., 2006). Teori Y är alltså 
ett resultat av denna utveckling, och den innebär följande: 
- För människan är arbete lika naturligt som lek eller vila. 
Den genomsnittliga människan har inte ett medfött motstånd till arbete. Det är istället 
beroende på omständigheterna (om arbetet ger belöning eller är ett upphov av 
bestraffning) huruvida arbete kommer att genomföras eller undvikas.  

- Styrning, kontroll och hot om bestraffning är inte de enda medlen som kan 
användas för att få människan till att anstränga sig för att uppnå 
organisationens mål. Människan kan utöva självstyrning och självkontroll för 
att uppnå mål som hon känner sig engagerad till att nå. 

- Engagemang till att nå mål är beroende av de belöningar som kommer utav att 
uppnå dem. 

De högsta belöningar som en människa kan få av att ha nått ett mål anses vara bättre 
självförtroende och självkänsla. Belöningar måste alltså inte bestå av materiella ting. 

- Människan kan under de rätta omständigheterna lära sig att inte bara acceptera 
utan även söka efter ansvar. 

Att undvika ansvar, ha brist på ambition och ha stort behov av trygghet är oftast 
egenskaper som är resultat av tidigare erfarenheter, de anses alltså inte vara medfödda. 

- Förmågan att presentera innovativa förslag, använda sin fantasi och vara kreativ 
för att lösa problem inom organisationen är vanligt förekommande hos 
människan (McGregor, 1960). 

Teori Y leder till ett mycket mer dynamiskt utövande av ledarskapet i jämförelse med 
den mer statiska bild som teori X beskriver (Bakka et al., 2006). Om en chef lyckas 
sammanföra organisationens mål och visioner med sina medarbetares intressen så kan 
denne i högre grad förlita sig på den ledarskapsstil som teori Y medför. Om arbetet 
däremot inte skänker medarbetarna någon tillfredställelse så blir chefen mer eller 
mindre tvungen att förlita sig på teori X och extern kontroll (Bolman & Deal, 2003). 
Något som är av stor betydelse för alla ledare är att vara medveten om vilken 
människosyn man har då det i sin tur kan bidra till en självuppfyllande profetia. Alltså 
att ledarens medarbetare till slut beter sig som de förväntas agera, även om det sättet att 
agera inte från början kom naturligt (Their, 1997). 

2.2.6 Kompetenser hos en internationell ledare 
En persons ledarskap möter svårigheter då det ska fungera i en annan kultur än den egna 
eller i en internationell kontext. Det finns vissa förmågor som behövs för att en person 
ska kunna hantera denna omställning och utföra ett effektivt arbete. Till att börja med 
krävs sociala färdigheter, det är av stor vikt när man kommer till en ny kultur att man 
har förmåga att skapa relationer och knyta kontakter. En annan kompetens som är 
väsentlig för att kunna hantera utlandsuppdrag är den språkliga förmågan. Det är inte 
fråga om att lära sig att bemästra det nya språket fullkomligt, vilket kanske inte är 
möjligt. Men det handlar om att lära sig delar av språket och försöka utveckla en 
förståelse för lokala uttryck. Att man uppvisar en vilja att lära sig gynnar samarbetet 
med de nya medarbetarna. Det krävs även en motivation att arbeta och leva utomlands 
för att lyckas och bli effektiv i sitt ledarskap. Detta handlar om att man är nyfiken på 
den nya kulturen och motiverad att lära sig mer om den (Schneider & Barsoux, 2003). 
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Det är viktigt att ledaren är tålmodig då det kan ta tid att förstå en ny kultur och lära sig 
nya arbetssätt. Det krävs också av den nya ledaren att denne försöker skapa en förståelse 
för den nya kulturen och visa denna respekt och inte jämföra den med sin egen kultur. 
Att respektera beteenden och tankar hos en annan kultur kräver empati. Detta innebär att 
man försöker förstå den andra personens ståndpunkt och uppskatta dennes tankar, 
känslor och erfarenheter. Det är även viktigt med en stark självkänsla som gör att man 
på ett säkrare sätt kan interagera med personer från andra kulturer utan att förlora sin 
egen identitet. Det öppnar också för ledaren i den nya kulturen att vara självkritisk och 
mottaglig för feedback från andra (Schneider & Barsoux, 2003). 

2.3 Kultur och kommunikation 
I detta avsnitt presenterar vi teorier som dels rör kultur och som dels behandlar 
kommunikation, vilka båda är viktiga delar för att underbygga vårt empiriska material. 
Vi inleder med att fokusera på kultur och en förklaring av dess betydelse. Detta leder 
vidare in på två teorier om kultur och syn på kulturella skillnader. Först ges en 
redogörelse för Hofstedes och Hofstedes (2005) fyra dimensioner av nationalkulturer. 
Därefter följer Gestelands (2006) teori angående skillnader i affärskulturer. Efter denna 
beskrivning av kultur riktar vi in oss på innebörden av begreppet kommunikation. 
Avsnittet avslutas med vad som kännetecknar en effektiv interkulturell kommunikation. 

2.3.1 Vad är kultur? 
Kultur definieras av Hofstede och Hofstede (2005) som ”den kollektiva mentala 
programmering som särskiljer de människor som tillhör en viss grupp eller kategori 
från andra” (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 17). 

Kultur kan liknas vid en mental programmering då det inom varje människa finns 
mönster av tankar, känslor och beteenden som har skapats under människans livstid, 
detta kallas för mental mjukvara. Programmeringen sker främst under barndomen då 
individen har som lättast för att lära och det mentala mönster som då skapas är svårt att 
bryta längre fram i livet. Kulturen är således inte medfödd, utan lärs in av människan. 
Den mentala programmeringen sker på olika nivåer då varje individ tillhör olika grupper 
av människor med olika kulturer. Det rör sig om kulturer på nationell nivå, regional 
nivå, könslig nivå, generationsnivå, social klassnivå samt organisations- eller 
företagsnivå. De subkulturer som är relaterade till exempelvis ålder eller 
organisationstillhörighet ses ofta som variationer av den nationella kulturen (Hofstede 
& Hofstede, 2005). Den nationella kulturen är det som utmärker ett lands befolkning 
från ett annat. Nationella kulturer är komplexa och det är svårt att skapa en djupare 
förståelse för kulturer som man inte är född i. Det kan även vara svårt att förklara sin 
egen kultur för andra då man ofta handlar och agerar omedvetet (Hofstede, 1982). 
Nationer kan vara problematiska att undersöka då det inom nationerna kan finnas 
språkliga, etniska eller religiösa subgrupper. Det finns därmed en risk i att tillskriva 
invånarna i ett land kollektiva egenskaper. Det är dock lättare att finna fakta om 
nationer än om olika samhällen då statistik samlas in främst genom nationella mätningar 
och det är således ett praktiskt kriterium att använda (Hofstede & Hofstede, 2005). 
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2.3.2 Hofstedes dimensioner av nationalkulturer 
Det finns alltså ett stort antal kulturer i världen och trots stora skillnader dem emellan 
menar Hofstede och Hofstede (2005) att kulturer möter samma fyra dimensioner. Hur 
man hanterar och ställer sig till dessa dimensioner varierar mellan de olika kulturerna. 
När två kulturer är lika betyder det att de hamnat nära varandra på de olika 
dimensionerna och då två kulturer känns olika betyder det att dessa har ställt sig olika 
till mer än en av dimensionerna (Hofstede & Hofstede, 2005). 

De fyra dimensionerna identifierades under 70-talet genom en multinationell studie där 
frågeformulär studerades som hade fyllts i av människor från mer än 50 länder som 
arbetade i dotterbolag till IBM. Denna studie gjorde det möjligt att urskilja olika 
värderingar samt likheter och skillnader mellan nationaliteter, vilka är grunden till de 
kulturella dimensionerna. Vid analysen av underlaget visade det sig att alla länder hade 
vissa problemområden att hantera men de hade olika sätt att lösa problemen på. 
Problemområdena var fyra till antalet och rörde: Social ojämlikhet och relation till 
auktoriteter, förhållandet mellan individ och grupp, uppfattningar om manligt och 
kvinnligt och slutligen hur man hanterar osäkerhet. Dessa problemområden är grunden 
till de fyra dimensionerna av kultur. En dimension är en aspekt av en kultur som går att 
sätta i relation till en annan kultur. Hofstede (1982) fann genom sin empiriska studie att 
det är ett antal fenomen som uppträder tillsammans som utgör varje dimension. 
Fenomenen grupperas utifrån huruvida de tenderar att förekomma samtidigt. En 
fyrdimensionell modell används för att beskriva länderna med deras värde på var och en 
av dimensionernas index2. Hofstede och Hofstede (2005) presenterar 74 länder på 
dimensionerna, poängen på de länder som inte ingick i IBM-studien har fastställts 
genom uppskattningar eller replikationer (Hofstede & Hofstede, 2005). I avsnitten 
nedan presenteras de fyra dimensionerna. 

2.3.2.1 Maktdistans 
Maktdistans beskriver de beroendeförhållanden som råder inom ett land. Det handlar 
om i vilken utsträckning medborgarna i ett land accepterar att makten är ojämnt 
fördelad inom organisationer och institutioner. I länder med låg maktdistans strävar 
medborgarna efter en mer jämlik maktfördelning. I länder med hög maktdistans finns 
det istället en accepterad hierarki där alla har sin givna plats (Hofstede, 1982).  

I arbetslivet uttrycks låg maktdistans i att medarbetare inte är beroende av sin 
överordnade i så stor utsträckning. Istället är avståndet mellan medarbetare och chef 
litet och det råder en ömsesidig relation dem emellan. Därav ska inte den som innehar 
en hög position ges särskilda privilegier. Medarbetarna förväntar sig även att bli 
tillfrågade i samband med beslut även om det råder en acceptans att det till sist är chefen 
som bestämmer. I ett land där maktdistansen är stor är avståndet mellan medarbetare 
och chef stort samtidigt som medarbetarna är starkt beroende av sina chefer. Både 
medarbetare och överordnade anser att det råder en ojämlikhet mellan parterna och det 
är accepterat att chefen har vissa privilegier och högre lön. Hierarkin inom 
organisationen bygger även på denna ojämlikhet. Medarbetarna förväntar sig inte att 

                                                 
2 Index för de fyra dimensionerna visar på en poängskala som sträcker sig från omkring 0 poäng till 
omkring 100 poäng. På grund av att ytterligare länder har tillkommit med poäng på över 100 efter det att 
formeln börjat användas går poängskalan något över 100 på vissa index ( Hofstede & Hofstede, 2005). 
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delta i beslutsprocesser utan räknar med att andra fattar beslut åt dem. På det 
maktdistansindex som Hofstede och Hofstede (2005) presenterar får Sverige 31 poäng 
och hamnar på en delad 67/68 placering av 74 länder och regioner och har således låg 
maktdistans. Medan Polen har en högre maktdistans med sina 68 poäng och hamnar på 
samma lista på en delad 27/28/29 plats (Hofstede & Hofstede, 2005). 

2.3.2.2 Kollektivism kontra individualism 
Majoriteten av jordens befolkning lever idag i samhällen där individens egna intressen 
för stå tillbaka till förmån för gruppens intressen. Hofstede och Hofstede (2005) kallar 
dessa samhällen för kollektivistiska, vilket syftar på gruppens makt över individen. 
Kollektivism kännetecknas av samhällen där individerna tillhör en egengrupp som 
skyddar individen då denne visar gruppen lojalitet. De människor som inte lever i 
kollektivistiska samhällen tillhör den typ av samhällen som benämns individualistiska. 
Där är det individens intressen som sätts i första rummet och banden mellan individerna 
i samhället är svaga (Hofstede & Hofstede, 2005). 

I arbetslivet i ett individualistiskt samhälle ses relationen mellan medarbetare och chef 
främst som strikt affärsmässig. Medarbetarna ses som individer med personliga behov. 
De förväntas handla i enlighet med organisationens och chefens intresse samtidigt som 
de inte ska gå utanför sitt egenintresse. Anställning och befordran sker endast baserat på 
givna regler och personens färdigheter. I arbetslivet i kollektivistiska samhällen kan 
relationen mellan medarbetare och chef närmast betraktas som en familjerelation som 
bygger på ömsesidig moral och lojalitet. I dessa samhällen fungerar arbetsplatserna som 
en egengrupp med stark gemenskap, där medarbetarna alltid handlar i egengruppens 
intresse. När det gäller anställningsförfarandet så sker det på grundval av personens 
tillhörighet till egengruppen, det är vanligt att släktingar anställs och befordras. Sverige 
kommer på individualismindex på en delad 13/14 plats med 71 poäng, alltså relativt 
individualistiskt. Polen får på samma index en poäng på 60 och hamnar på delad 
22/23/24 plats, vilket visar på att de är något mer individualistiska än kollektivistiska 
(Hofstede & Hofstede, 2005). 

2.3.2.3 Feminitet kontra maskulinitet 
I de flesta moderna samhällen finns det vissa beteenden som uppfattas som typiskt 
feminina eller typiskt maskulina, dessa syftar på de socialt och kulturellt bestämda 
rollerna som finns i olika samhällen. I maskulina kulturer finns tydliga gränser mellan 
vad som förväntas av män respektive kvinnor. Männen ska hävda sig och vara 
fokuserade på framgång medan kvinnor ska vara fokuserade på livskvalitet. I feminina 
kulturer så finns det inga tydliga avgränsningar för de emotionella könsrollerna. I dessa 
samhällen ska både män och kvinnor vara fokuserade på livskvalitet (Hofstede & 
Hofstede, 2005).  

Människan i feminina kulturer arbetar för att leva medan människan i maskulina 
kulturer lever för att arbeta. I organisationer i feminina kulturer sker belöning av 
anställda ofta på underlag av jämlikhet, medan man i maskulina kulturer belönas efter 
resultat och prestation. Feminina kulturer kan antas ha en fördel i tjänstesektorn, när det 
gäller mindre tillverkning och konsultverksamhet samt vid hantering av levande 
material. Maskulina kulturer med starka industrier har en istället en fördel i 
tillverkningsindustrin och då särskilt när det gäller massproduktion. Sverige är det land 
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som har minst poäng på maskulinitetsindex och är med sina 5 poäng således det land i 
studien som är mest feminint. Polen får en maskulinitetspoäng på 64 vilket gör att de 
hamnar på delad 14/15/16 plats av de 74 länder och regioner som presenteras (Hofstede 
& Hofstede, 2005). 

2.3.2.4 Osäkerhetsundvikande 
Osäkerhetsundvikande är den dimension som beskriver hur folk hanterar det tvetydiga 
och okända. Känslor av osäkerhet har människan tillägnat sig under livet och tillhör det 
kulturella arvet. Dessa känslor ger upphov till vissa beteendemönster som delas av 
kulturen. Människor som är starkt osäkerhetsundvikande anser att det som är 
annorlunda är farligt, regler är viktigt och de är emot förändringar. De som är svagt 
osäkerhetsundvikande anser att det som är annorlunda är spännande, de gillar förändring 
och regler ska bara finnas om de är helt nödvändiga (Hofstede & Hofstede, 2005). 

I samhällen med starkt osäkerhetsundvikande används i arbetslivet lagar och regler för 
att kontrollera medarbetarnas och chefens rättigheter och skyldigheter. Detta skapar en 
struktur och formalisering som uppskattas av människorna i kulturen då de har ett behov 
av reglering och uppskattar tydliga arbetsinstruktioner. Detta skiljer sig från arbetslivet i 
kulturer med mindre osäkerhetsundvikande där människor istället kan känna rädsla 
inför formella regler och man förlitar sig mer på sunt förnuft och frihet i arbetet. 
Människor i starkt osäkerhetsundvikande kulturer har en tendens att tycka om hårt 
arbete och känna behov av att vara sysselsatta, medan människor i motsatta kulturer kan 
arbeta hårt men bara när det verkligen behövs. Sverige hamnar på en delad 70/71 plats 
på osäkerhetsundvikandeindex. Med sina 29 poäng har därmed Sverige ett svagt 
osäkerhetsundvikande. Polen får en poäng på 93 på detta index och de hamnar därmed 
på en delad 10/11 plats (Hofstede & Hofstede, 2005). 

2.3.3 Gestelands teori om skillnader i affärskulturer 
Gesteland (2006) presenterar en metod för hur man kan studera skillnader mellan 
kulturer på konkret nivå i affärslivet. Den främsta dimensionen att ta hänsyn till är 
huruvida kulturer är affärsinriktade eller relationsinriktade. Sedan följer ytterligare fyra 
dimensioner som ser på om kulturen är informell eller formell, monokronisk eller 
polykronisk, expressiv eller återhållsam samt har direkt eller indirekt språk (Gesteland, 
2006). Med hänsyn till vår studie och det empiriska materialet väljer vi att nedan 
presentera tre av de fem dimensionerna. 

2.3.3.1 Affärsinriktad kontra relationsinriktad 
Denna dimension visar på den främsta skillnaden mellan affärskulturer. Är en kultur 
inriktad på affärer är människorna uppgiftsorienterade medan en kultur inriktad på 
relationer är mer människoorienterad. I kulturer som är affärsinriktade är människorna 
öppna för att knyta kontakter med nya personer. Vid möten mellan dessa nya kontakter 
är det kontraktet och affären som ligger i fokus, vem som företräder den andra parten är 
av mindre vikt. Medlemmarna av dessa kulturer har gärna ögonkontakt med den de 
möter och har inga problem med att uttrycka vad man tycker och tänker, vilket i vissa 
fall kan leda till tvister mellan parterna. Meningsskiljaktigheter löses med avtal och 
fastställda regler. I kulturer som är relationsinriktade kommer relationerna i första hand. 
Det är svårt att ta kontakt med nya människor som man inte redan har en relation med. 
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Att hålla möten mellan parter som inte känner varandra kräver ofta mellanhänder och 
rekommendationer. Det är inte kontraktet eller själva affären som ligger i fokus, istället 
är det den som företräder den andra parten, alltså den man ska göra affären med som är 
av intresse (Gesteland, 2006). 

2.3.3.2 Formell kontra informell  
Precis som det är viktigt att ta hänsyn till om en affärskultur är relationsinriktad eller 
uppgiftsinriktad ska man inte förglömma graden av formalisering som en kultur 
uppvisar. I formella kulturer vilka utgör majoriteten av världens kulturer är det viktigt 
med tydliga hierarkier och skillnader i status. Man visar respekt gentemot andra genom 
att tilltala dem på ett formellt sätt. Statusskillnaden mellan människor som befinner sig 
på olika nivåer i organisationen förstärks av vikten av att visa status genom titel och 
ritualer. Tillhör man istället en informell kultur ser man ingen anledning till att hävda 
sig själv och sin status. Man kan tala direkt till samtliga inom kulturen utan titlar och 
statusskillnaderna är inte påtagliga (Gesteland, 2006). 

2.3.3.3 Expressivitet kontra återhållsamhet 
Slutligen är det viktigt att lyfta fram de skillnader som råder och svårigheter som kan 
uppstå till följd av skillnader i den icke-verbala kommunikationen. Det handlar om hur 
man uppträder och förhåller sig gentemot varandra, detta kan utryckas expressivt eller 
mer återhållsamt. I en kultur som kännetecknas av återhållsamhet är människorna 
reserverade, de talar tyst och avbryter inte när andra talar. Det finns även en tendens att 
undvika ögonkontakt, kroppskontakt eller kraftigt gestikulerande. I kulturer som istället 
ses som expressiva talar människorna ofta i mun på varandra och har inga problem med 
att avbryta andra som samtalar. Ögonkontakt används flitigt liksom livlig gestikulering 
och beröring av den andra parten (Gesteland, 2006). 

2.3.4 Vad är kommunikation? 
”Kommunikation är en av grundprocesserna i varje organisation och fungerar som det 

kitt som håller den samman.” (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Kommunikation kan definieras som den process där man överför information, idéer, 
synpunkter och känslor från en källa till en annan. Innehållet i det meddelande som 
sänds kan med ett samlingsbegrepp kallas information och kommunikation är den 
process där denna information förmedlas. Så länge det finns människor i en 
organisation så kommer det att finnas svårigheter i anknytning till 
kommunikationsprocessen, förutsatt att dessa individer har aktiviteter som ska 
samordnas (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Kommunikationsprocessen kan illustreras 
med följande modell (Their, 1997). 

 

 

 

 

Modell för kommunikationsprocessen direkt ur Their, 1997, s. 15. 
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Det denna enkla modell illustrerar är att kommunikationsprocessen inleds med att 
sändaren (S) formar sitt budskap, förmedlar detta via en kanal till mottagaren (M), som 
i sin tur ger feedback, även kallat återkoppling, till sändaren (Their, 1997). Då en 
återkoppling ägt rum har det skett en tvåvägskommunikation, i annat fall kallas det 
envägskommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Någonting som är viktigt att 
notera är att kommunikation inte endast utgörs av överföring av information utan att 
det genom denna process även skapas mening och förståelse mellan individer samt 
organisationer (Alvesson, 1990). En stor del av kommunikationsprocessen är även att 
lyssna, då det handlar om att både ge och ta, att förmedla och att lyssna för att skapa 
förståelse (Their, 1997). 

Vägarna som används för att förmedla information kallas för kanaler och dessa är 
många till antalet. Då man förmedlar skriftlig information, som är en typ av icke-verbal 
kommunikation, används kanaler så som e-mail eller brev. Muntlig information 
överförs direkt mellan två eller fler personer genom exempelvis ett samtal eller en 
föreläsning. Muntlig kommunikation kan vid direktkontakt kombineras med andra 
typer av icke-verbal kommunikation som kroppsspråk, blickar eller röstläge. Ett 
meddelande kan alltså vara väldigt komplext och sammansatt med både verbala och 
icke-verbala signaler. Det kan ibland vara svårt att tolka vad en person menar då de 
verbala och icke-verbala signalerna inte anses stämma överens. Detta kan medföra 
svårigheter inte minst när personer från olika kulturer kommunicerar (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). 

Man kan indela kommunikationskanaler efter hur ”rik” information man kan förmedla 
via dem. Generellt så kan man säga att en kanal kan förmedla rik information när den 
kan överföra många olika signaler samtidigt, ge möjlighet till snabb återkoppling samt 
då sändare och mottagare kan ha en direktkontakt och kan anpassa meddelandet till 
varandra. Av tradition så säger man att alla former av skriftliga kanaler inte i så hög 
grad kan förmedla rik information. Muntliga kanaler har större möjlighet att förmedla 
ett budskap som sändaren tänkte sig att det skulle tolkas (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
Visuella och verbala intryck har nästan alltid en starkare verkan än det tryckta 
budskapet (Bakka et al., 2006). 

2.3.4.1 Effektiv interkulturell kommunikation 
I en internationellt beroende värld så är det av stor vikt att kunna förstå och 
kommunicera med människor från andra kulturer. För att denna kommunikation ska 
vara effektiv och så gäller det att deltagarna har kunskap om och förståelse för olika 
synsätt och beteenden (Lahdenperä, 2004). Effektiv kommunikation kan definieras som 
när två eller flera individer lägger samma innebörd i ett förmedlat budskap. Det kan 
också uttryckas som att effektiv kommunikation minskar risken för missförstånd. Ett 
hinder att ta sig förbi är osäkerhet och rädsla som kan infinna sig då man ska 
kommunicera med en person som kommer från en annan kultur. För att övervinna detta 
hinder måste man ta steget över tröskeln och initiera en konversation. Forskare menar 
att ju närmre relation man har till en person desto mindre osäker och rädd känner man 
sig inför att kommunicera med denne och man kan på ett bättre sätt förstå vad personen 
menar i olika situationer. Något som också är viktigt att tänka på är att vara närvarande 
i samtalet och lägga fokus på att tolka vad den andra personen säger utifrån dennes 
kultur. Om man anpassar ens fokus på detta sätt i en konversation så leder det till färre 
missförstånd och feltolkningar (Gudykunst & Kim, 2003).  
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Det kan vara svårt att inse hur mycket vi påverkas av vår kultur i sättet vi 
kommunicerar, på grund av att vi har influerats av vår kultur ända sedan vi föddes och 
denna kultur har blivit en del av oss och hur vi agerar. Det är närmast omöjligt att 
förstå kommunikationsmönster i andra kulturer om vi tolkar andras uttalanden enbart 
utifrån vår egen kultur och det vi är vana vid. Om man kan öppna upp sig för andra 
tänkbara förklaringar till varför människor säger det ena eller det andra så underlättar 
det för förståelse och kommunikation mellan en själv och människor från andra 
kulturer (Gudykunst & Kim, 2003). Något som inte får glömmas bort är hur viktigt det 
är att ha ett språk båda parter kan använda för att kommunicera (Hofstede & Hofstede, 
2005). Missförstånd i kommunikationen kan uppstå mellan vem som helst, men det är 
mer vanligt mellan två personer som inte har samma modersmål (Gudykunst & Kim, 
2003). Lösningen kan antingen vara att personen som är ”gäst” i värdlandet lär sig 
deras modersmål eller så kan organisationen fastslå ett allmängiltigt språk som ska 
kunna användas av samtliga medarbetare inom organisationen, oberoende av 
kulturtillhörighet (Hofstede & Hofstede, 2005).  

2.4 Lärande och utveckling 
I detta avsnitt tar vi upp förutsättningar för samt olika typer av lärande och utveckling 
för individen. För vår studie blir det endast relevant att redogöra för den vuxna 
individens lärande. Vi behandlar även förutsättningar samt åtgärder som möjliggör för 
organisationer att lära i samspel med dess individer, och därmed även kunna utvecklas.  

2.4.1 Lärande och utveckling för individen 
Förmågan att lära sig nya saker är livslång, det är därför intressant att lyfta fram 
förutsättningar som är gynnsamma för lärandeprocessen. En del menar att det måste 
finnas fastställda mål för att man ska kunna lära sig något nytt, då mål uppmanar till 
handling och handling leder till olika typer av lärande. Andra menar att mål inte alltid 
är fastställda från början och att individens handlande då växer fram i interaktion med 
omgivningen. Detta anses då gynna ett mer kreativt lärande och innovativt 
problemlösande. En annan förutsättning för individens lärande är att uppgiften som ska 
genomföras ligger på en något utmanande svårighetsnivå. Om individen ska lösa ett 
problem eller uppgift som redan är välbekant så är chanserna att lära sig något nytt 
relativt små. Ovanstående förutsättningar för lärande bör understödjas av planerade 
utbildningsinsatser som kan främja kunskapsutveckling hos individen och på så sätt 
möjliggöra ytterligare intag av lärdomar (Ellström, 1992). 

Att lära sig av sina erfarenheter innebär en sammankoppling av ny kunskap och 
tidigare kunskaper, genom denna förening av kunskaper så bildas nya insikter och 
uppfattningar man hade sedan innan omformuleras till något nytt (Their, 1997). Något 
som är av stor betydelse då det gäller erfarenhetsbaserat lärande är feedback processen, 
vilken innebär observation – tolkning – värdering – reflektion. Det första steget är 
alltså att ens omgivning är observerbar, det vill säga att vi kan få information om våra 
handlingars konsekvenser samt hur dessa påverkar omgivningen. Det andra steget är 
beroende av just observationer då man ska kunna tolka dessa och förstå varför 
någonting skedde, det är då bra att ha en helhetsförståelse av situationen då man lättare 
kan koppla samman delarna med helheten. De två sista stegen är värdering och 
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reflektion. Med begreppet värdering menar man förmågan att sätta handlingars 
konsekvenser och effekter på omgivningen i förhållande till de mål som individen hade 
för sitt handlande. Dessutom ligger det i begreppet värdering att ta resultatet av denna 
jämförelse och se om överrensstämmelsen ligger på en godkänd nivå eller om det krävs 
korrigeringar i ens handlingar eller nya handlingssätt. Till sist så är det av yttersta vikt 
att man även använder sig av reflektion för att lära sig av sina erfarenheter, vilket 
innebär att man distanserar sig från och kritiskt granskar den dagliga verksamheten, 
detta kan ske individuellt eller i grupp (Ellström, 1992). Denna fyrstegsprocess öppnar 
upp möjligheten för individen att ta lärdom av sina erfarenheter, lägger man ingen 
fokus på det som hänt så kan man inte ta med sig något nytt till framtiden och 
därigenom utvecklas (Ellström, 1992; Huzzard & Wenglén, 2007).  

Det finns olika typer av lärande, däribland anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat. 
Anpassningsinriktat lärande innebär att individen förvärvar kunskaper, löser problem 
och lär sig handla i relation till givna uppgifter, mål och förutsättningar. Denna typ av 
lärande kräver väldigt lite eller inget ifrågasättande av de givna förhållandena. 
Utvecklingsinriktat lärande innebär att uppgiften, målen eller förutsättningarna inte är 
bestämda på förhand. Det är upp till individen att identifiera, tolka och formulera 
uppgiften. Individen antas ha ett ifrågasättande och prövande förhållande till sin 
aktuella situation. Beroende på vilken typ av lärande som önskas så medför det olika 
krav på utformningen av lärsituationen, arbetet och organisationen (Ellström 1992). 

2.4.2 Lärande och utveckling för organisationen 
Det är ingen som säger emot att individer lär men det är lite mer komplext då det 
kommer till organisationer som lär. Organisationers lärande definieras av Probst & 
Büchel (1997) som ”organizational learning is the process by which the organization’s 
knowledge and value base changes, leading to improved problem-solving ability and 
capacity for action” (Probst & Büchel, 1997, s. 15). Organisationens lärande kan inte 
jämställas med individens lärprocesser och beteenden. För det första så kan individer 
ha kunskaper som inte är kända eller tillgängliga för organisationen. För det andra så 
kan organisationer lagra kunskapsenheter i sina system långt efter det att individen har 
glömt dem eller inte längre är kapabla till att bruka dem (Probst & Büchel, 1997).  

Det är av stor vikt att organisationen utgör en miljö som gynnar lärande samt att 
individerna inom organisationen uppmanas till att samspela, kommunicera och dela 
med sig av sina kunskaper, då individernas lärande är en förutsättning för att 
organisationen ska kunna lära. Då individer kommer och går i en organisation så är det 
viktigt att ta del av deras kunskaper då de fortfarande är på plats. Det är dock inte 
tillräckligt att fylla på kunskapsbasen utan den måste även göras tillgänglig för alla 
inom organisationen, idag såväl som i framtiden (Probst & Büchel, 1997). Förutom att 
ta del av en individs kunskaper och erfarenheter så är det även viktigt att analysera det 
som hänt. Vidare krävs att man ser vad som behöver göras för att resultatet ska bli 
bättre och slutligen faktiskt ändrar beteendet i organisationen så att erfarenheten har 
medfört en förändring (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Tanken om en lärande 
organisation anses av vissa vara en utopi där alla vet allt som alla andra vet. Dock är 
det positivt om ledare och medarbetare inom organisationen är medvetna om hur man 
kan gå tillväga för att skapa en lärande organisation, för att på så sätt ha möjligheten att 
utveckla sin verksamhet (Bakka et al., 2006). 
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3. Metod 
Detta avsnitt kommer att beröra de val och de metoder som uppsatsen bygger på. 
Tanken är att synliggöra dessa för läsaren så att denne kontinuerligt kan följa arbetet 
och de förutsättningar som tagits hänsyn till. Inledningsvis kommer vi att presentera 
våra metodologiska utgångspunkter. Därefter följer en beskrivning av urvalet av 
respondenter och datainsamlingsmetoden. Hur data har bearbetats och analyserats följer 
därefter. Slutligen presenteras en metoddiskussion om kvalitativa aspekter så som 
trovärdighet och validitet samt de etiska hänsynstaganden som gjorts. 

3.1 Utgångspunkter 
Med grund i uppsatsens syfte och de forskningsfrågor som formulerats är denna uppsats 
en empirisk studie. En empirisk studie bygger på information om samhällsförhållanden 
och är erfarenhetsbaserad. Det är de mänskliga sinnesintrycken som utgör grunden för 
empirin och med tanke på att människors referensramar skiljer sig åt och saker därmed 
uppfattas olika är empirin betingad av människan (Grønmo, 2006). Vi kommer att 
studera företaget Stena och inom detta företag rikta in oss på tre svenska chefer som 
idag arbetar i företagets verksamhet i Polen, samt tre polska filialchefer. Det är dessa 
personer som kommer att vara grunden för vår empiriska studie. 

När man inleder arbetet med studien är det bra att klargöra vissa grundantaganden som 
man har med sig som forskare och som kan komma att påverka studien. Dessa är 
ontologiska antaganden vilka beskriver hur vi ser och uppfattar världen, 
epistemologiska antaganden vilka står för den syn vi har på kunskap samt 
metodologiska överväganden vilka är de grundläggande tankesätten och principerna för 
kunskapsutveckling. Detta ligger till grund för vilka konkreta instrument och metoder 
som man använder för sin studie (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Vi har diskuterat 
dessa överväganden och antaganden men vi vill inte sätta en fast etikett på oss som 
forskare. Vi vill dock påpeka att vi är influerade av och kommer att röra oss inom det 
socialkonstruktivistiska paradigmet. Ontologiskt innebär detta att man har en 
uppfattning om verkligheten som socialt konstruerad av människan. Epistemologiskt ser 
man även kunskap som något som konstrueras socialt och i interaktion med andra 
(Kvale, 1997). När det gäller våra metodologiska överväganden menar vi att det krävs 
ett samspel mellan oss som forskare och våra respondenter för att få kunskap som kan 
besvara vårt syfte. Av denna anledning tar vi med oss och utgår från förståelseskapande 
metodologier vilka lägger stor vikt vid att just tolka och förstå meningar och innebörder 
av olika handlingar och människans intentioner bakom dessa (Grønmo, 2006). Att vi tar 
inflytande från dessa metodologier grundar vi i att vi kommer att studera ett kontextuellt 
förhållande samt analysera och skapa förståelse för hur och varför individer agerar på 
ett visst sätt i en konkret situation. Vår avsikt är att försöka förstå och tolka människors 
sätt att resonera och handla och för detta ändamål blir en kvalitativ strategi bäst lämpad. 

3.1.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativa undersökningar skiljer sig från kvantitativa i den bemärkelse att de inte har 
som syfte att mäta numeriska relationer eller besvara frågor som hur många och hur 
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mycket. Det är alltså inte en kvantifiering man är ute efter utan man försöker istället få 
en förståelse för individers livsvärld och hur de upplever sin situation (Hartman, 2004). 
Den kvalitativa undersökningsansatsen blir aktuell för oss då vi ska analysera och få en 
förståelse för en social situation. Den sociala situationen utgörs i vårt fall av den 
praktiska verksamheten i företaget Stena. Vi vill vidare se på ett utvalt antal individers 
upplevelse av en specifik situation, då vårt syfte är att analysera deras uppfattningar om 
ledarskap. En kvalitativ undersökning är relevant då undersökningen syftar till en 
förståelse och analys av ett fenomen som det subjektivt upplevs av en viss eller ett visst 
antal utvalda individer (Kvale, 1997). Vi kommer i koppling till detta vara influerade av 
den induktiva metoden och tillvägagångssättet. Induktion bygger på att man börjar den 
vetenskapliga undersökningen i empirin och gör detta neutralt från teorier eller 
förutfattade meningar. Det är teorierna som ska byggas upp av data och inte tvärtom, 
data väljs inte ut för att passa en förutbestämd teori (Dahlgren, Larsson, Starrin & 
Styrbom, 1991). Denna metod kan vara användbar vid explorativa undersökningar och 
för att upptäcka relationer mellan de observerade företeelserna (Hartman, 2004). Vi 
anser att detta förhållningssätt är relevant och kan leda oss framåt under studiens gång 
då det är de insamlade empiriska data som genererar i de teorier som kan komma att bli 
användbara. 

För oss finns det ytterligare fördelar med att använda en kvalitativ metod då vi kommer 
att genomföra den huvudsakliga datainsamlingen i Polen, alltså i ett annat land med en 
annan kultur. Kvalitativ metod är vanligast att använda för tvärkulturella studier och 
särskilt då man undersöker fenomen som ledarskap. Vidare är just intervjuer den 
vanligast använda datainsamlingsmetoden. I tvärkulturella studier försöker man skapa 
mening och tolka fenomen i deras naturliga miljö genom en kvalitativ metod (Shah, 
2004). Här ser vi alltså en styrka i det faktum att vi kommer att resa till Polen och 
genomföra datainsamlingen i den miljö där de svenska cheferna och de polska 
filialcheferna lever och verkar. 

3.2 Genomförande 
Företaget Stena som vi kom i kontakt med inför arbetet med vår uppsats visade sig ha 
ett mycket intressant uppslag för oss att undersöka. Detta rör tre svenska chefer som 
tidigare varit positionerade i Sverige men som nu arbetar i företagets verksamhet i 
Polen. Vi ville fokusera på hur ledarskapet uppfattades dels av de tre svenska cheferna 
och dels av tre utvalda polska filialchefer som är underställda de svenska cheferna. Det 
vi ville undersöka hos de polska filialcheferna var deras uppfattning om hur de anser att 
de svenska cheferna och deras ledarskapsstil fungerar i deras kultur. 

3.2.1 Urval av respondenter 
För urvalet av intervjupersoner till vår studie blev det de tre svenska cheferna samt tre 
polska filialchefer som är underställda de tre svenska cheferna, som kom att utgöra våra 
respondenter. Kvale (1997) förklarar att det är utvärderingens syfte som helt styr antalet 
intervjupersoner. Om antalet intervjupersoner är få blir det inte möjligt att dra några 
generella slutsatser. Om syftet däremot är att förstå ett fenomen som det upplevs av en 
viss person räcker det att intervjua just denna. Även den tid och de resurserna som finns 
till förfogande avgör urvalet av intervjupersoner (Kvale, 1997).  
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Populationen av individer på Stena som det var relevant för oss att tillfråga om 
eventuell medverkan utgjordes uteslutande av män, därav föll det sig att samtliga av 
våra respondenter är män. I vårt fall blev urvalet av de tre svenska cheferna naturligt då 
det är just dessa tre som har bytt arbetsplats från företagets verksamhet i Sverige till 
verksamheten i Polen. Detta urval blir på pragmatisk grund. Pragmatiskt urval innebär 
att forskaren väljer ut de intervjupersoner som är av intresse och relevans för studiens 
syfte. Avsikten är inte att göra generaliseringar om större grupper, samhällen eller 
populationer. Denna typ av urval passar således bäst för mindre forskningsprojekt eller 
som underlag för mer omfattande studier (Grønmo, 2006). När det kom till de polska 
filialcheferna grundar sig det urvalet främst på de ekonomiska och tidsmässiga resurser 
vi förfogade över. I Polen finns åtta filialchefer, men då vi inte har tillräckligt med tid 
eller resurser för att åka till samtliga kommer vi att intervjua tre filialchefer som arbetar 
på de filialer vi kommer att besöka. Således grundar sig vårt urval av de polska 
respondenterna även på bekvämlighetsskäl. De resurser som forskaren har till sitt 
förfogande kan avgöra vilka respondenter som väljs ut (Grønmo, 2006). Vi anser att 
vårt urval blir relevant för att kunna uppnå syftet med uppsatsen och är medvetna om att 
vi inte kommer att ha möjlighet att göra några generaliseringar. 

3.2.2 Datainsamlingsmetod 
Metoden för vår datainsamling var kvalitativ och innefattade intervjuer med de tre 
svenska cheferna samt med de tre polska filialcheferna. Vi höll även informella samtal 
med en nyckelperson i företaget och genomförde dokumentstudier. Vår kvalitativa 
metod bygger till största del på de intervjuer som genomfördes. Intervjuer är bra att 
använda då man har som syfte att samla in utförlig information från ett fåtal personer 
och tjänar på ett mer djupgående material. Om motivet med en undersökning är att få in 
data som rör emotioner, erfarenheter och känslor så är intervjuer att föredra 
(Denscombe, 2000). Då syftet med vår undersökning är att analysera och få förståelse 
för de svenska och de polska chefernas uppfattning om deras aktuella situation blir 
intervjuer ett lämpligt metodval för oss.  

Inför intervjuerna blev de svenska och de polska cheferna tillfrågade på telefon om de 
ville medverka i denna studie vilket samtliga ville. Som en presentation och 
förberedelse inför intervjuerna skickades ett e-mail ut till våra respondenter. Här 
klargjordes syftet med våra intervjuer, vilka teman vi skulle behandla samt etiska 
aspekter av vår studie. Med denna information hoppades vi att intervjupersonerna skulle 
känna sig förberedda på vad intervjun skulle handla om, dock utan att ha blivit tilldelade 
konkreta intervjufrågor i förväg.  

Inför intervjuerna skapade vi en svensk och en engelsk semistrukturerad intervjuguide. 
Intervjuerna med de svenska cheferna hölls på svenska medan intervjuerna med de 
polska filialcheferna hölls på engelska då detta är det språk som båda parter har kunskap 
i. Intervjuguiderna berör olika på förhand bestämda teman. Intervjuaren avgör hur 
strängt intervjuguiderna följs under själva intervjun och svaren bestämmer till stor del 
riktningen på intervjun och var fokus läggs (Kvale, 1997). Vi använde intervjuguiderna 
för att vara säkra på att de teman som vi ansåg vara relevanta för vår studie täcktes in. 
Samtidigt ville vi ge respondenterna möjlighet och utrymme att tala fritt om de teman 
som diskuteras och de frågor som ställs. Av den anledningen formulerades öppna frågor 
som täcker in temana i intervjuguiden. Öppna frågor är flexibla vilket är gynnsamt för 
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intervjuaren då denne ska bedöma respondentens utsagor. Denna typ av frågor kan även 
få fram saker som intervjuaren inte hade kunnat förutspå, vilket kan leda till oväntade 
resultat (Cohen et al., 2007). 

Våra intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplatser i Polen i samband med våra 
besök där och i Sverige för den svenska respondent som har kvar sitt kontor i Sverige 
och pendlar till Polen. I tvärkulturella studier är det av särskild vikt att respondenterna 
inte känner sig hotade eller i underläge under intervjun då man som forskare kommer 
utifrån, inte bara med annan kunskap och kompetens utan med en helt annan kultur 
(Shah, 2004). Intervjuer bör utföras i en ostörd miljö för att minimera risken för 
störande moment som avbrott utifrån. Det är även att föredra att de äger rum i en miljö 
där intervjupersonen känner sig hemma och vid en lämplig tidpunkt (Cohen et al., 2007; 
Grønmo, 2006). Vår förhoppning var att respondenterna kände sig trygga i den miljö 
som är deras egen och att de hade tid och möjlighet att gå ifrån deras arbete. Detta 
upplevde vi fungerade bra. Intervjuerna hölls dels på respondenternas kontor och dels i 
större konferensrum där miljön var så ostörd som möjligt. 

Vid fem av de sex intervjutillfällena var vi båda närvarande. Av resursmässiga och 
geografiska skäl var det bara en av oss som medverkade vid intervjun med den svenska 
chef som befann sig i Sverige. Vi ser självklart en styrka i att vara två närvarande vid 
intervjutillfällena men då vi spelade in intervjuerna på band känner vi inte att vi missade 
något på grund av att bara en av oss var på plats.  När vi båda var närvarande hade en av 
oss som huvuduppgift att intervjua medan den andra förde anteckningar. Förutom att 
föra anteckningar spelade vi in intervjuerna på mp3-filer. Att vi valde att spela in 
intervjuerna är för att försäkra oss om att inget av det som sägs under intervjuerna går 
förlorat. Det är en balansgång mellan att samla in så ansenligt material som möjligt 
samtidigt som man inte vill störa eller påverka den man intervjuar med en bandspelare 
(Cohen et al., 2007). Vi anser att fördelarna med bandinspelning övervägde då vi fick 
tillgång till de data som vi behövde. Vårt val att föra anteckningar som komplement till 
ljudinspelningarna baseras på att vi även vill få med våra synintryck och känslomässiga 
intryck av intervjutillfällena samt det samspel som äger rum mellan oss och 
intervjupersonerna. Som intervjuare bör man göra noteringar om just intrycken av 
intervjun och situationen i helhet för att inte gå miste om den ickeverbala 
kommunikationen (Denscombe, 2000). Vi anser att detta var av särskild vikt för oss då 
intervjuerna med de polska filialcheferna hölls på engelska, ett språk som varken är 
modersmål för oss eller våra respondenter.  

3.2.3 Bearbetning och analys av data 
Samtliga av våra intervjuer transkriberades inom 24 timmar efter det att de genomförts, 
det vill säga att de överfördes från ljudfiler till skriven text. Det är en viktig process som 
bidrar till att intervjuaren gör en ordentlig genomgång av materialet och på så sätt 
kommer det nära samtidigt som data får en form som är lättöverskådlig och kan vidare 
analyseras på ett bättre sätt (Denscombe, 2000). Intervjuerna skrevs ut i sin helhet var 
för sig så att vi sedan kunde granska materialet och läsa igenom intervjuerna flertalet 
gånger.  

Därefter fördes samtliga respondenters svar samman under var och en av frågorna i de 
två intervjuguiderna. Detta görs för att underlätta sammanställningen av materialet samt 
för att få en lättöverskådlig bild av respondenternas svar (Kvale, 1997). När dessa 
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sammanställningar var utskrivna påbörjades arbetet med tolkning av materialet. Vi 
markerade och samlade ihop relevanta ord och meningar i förhållande till vårt syfte och 
våra forskningsfrågor i de olika respondenternas svar. Vi sökte efter både 
samstämmighet och skillnader mellan intervjupersonernas utsagor i intervjumaterialet 
och vi undersökte relationen mellan respondenternas utsagor för att upptäcka teman och 
mönster. I denna fas är det viktigt att ha med syftet då detta avgör vad i materialet som 
ska läggas fokus på. I analysarbetet kartläggs uppfattningar och åsikter i intervjuerna 
och deras innebörder utvecklas (Kvale, 1997). För analysen av empirin ställde vi 
materialet i förhållande till vår teoretiska referensram, för att vetenskapligt underbygga 
vårt resultat och även kunna ge alternativa förklaringar. 

3.3 Metoddiskussion 
Som forskare är det viktigt att man kritiskt granskar sig själv och sitt material under den 
forskningsprocess som man genomför. Under en kvalitativ undersökning, som vår, bör 
man kunna ifrågasätta huruvida materialet är relevant i förhållande till det syfte man 
har. Att ta hänsyn till vissa förhållanden och omständigheter angående genomförandet 
av kvalitativa studier blir av stor vikt. Vi som forskare måste själva ställa oss vissa 
frågor för att vår uppsats ska uppfylla sådana kriterier som ger uppsatsen den kvalitet vi 
eftersträvar. Har materialet blivit förvridet? Är vår uppsats tillförlitlig? Har våra 
tolkningar blivit påverkade? Dessa är exempel på frågor som kan vara bra att diskutera 
på ett kritiskt sätt vilket kan leda till en förbättring av uppsatsens kvalitet (Kvale, 1997).  

3.3.1 Kvalitetsaspekter 
Vid bedömning av datakvalitet används ofta begreppen reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet rör materialets pålitlighet, det vill säga att undersökningsmetoden av ett 
fenomen generar samma data vid olika insamlingstillfällen. Validitet handlar om 
materialets giltighet, vilket innebär att metoden mäter det den verkligen är avsedd att 
mäta och inget annat (Grønmo, 2006). Då vår studie är av kvalitativ natur kan begreppet 
reliabilitet vara problematiskt att använda då vi inte kommer att kunna genomföra 
oberoende datainsamlingar och mäta reliabiliteten dem emellan. Ett begrepp som därav 
är bättre lämpat för den kvalitativa forskningsansatsen är trovärdighet. Trovärdighet 
innebär att det empiriska material som presenteras inte bygger på forskarens subjektiva 
värderingar eller har blivit påverkat av andra omständigheter under 
forskningsprocessen. Data ska vara insamlat på systematiskt sätt och baseras på faktiska 
förhållanden (Grønmo, 2006). Vi anser att vi inte låtit egna värderingar påverka vår 
undersökning då vi kontinuerligt har varit öppna för alternativa vägar som vår 
undersökning har kunnat tänkas ta. Vi vill visa på de faktiska omständigheter som råder 
på det sätt som våra respondenter uppfattar det och inte göra några förvrängningar. 

Begreppet validitet kan användas för att värdera kvalitativa undersökningar. Det handlar 
om i vilken utsträckning metoderna och de insamlade data anses precisa och riktiga. Det 
finns dock svårigheter att mäta detta då det inte finns några enkla kriterier eller precisa 
mått av validitet. Man kan dock ta hänsyn till att urvalet har skett på rimliga grunder 
och noga redovisas, att forskaren presenterar alternativa förklaringar till samt om 
resultatet uppvisar samstämmighet med tidigare forskning (Denscombe, 2000; Grønmo, 
2006). Vår intention har varit att kontinuerligt redovisa våra val och vårt arbetssätt för 
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att visa på att vår undersökning mäter det vi avser att mäta och är relevant för vårt syfte. 
Då vi valde samt granskade teorier för att underbygga vårt material sökte vi efter teorier 
som kunde stödja resultatet av vår studie, vi var dock noga med att inte utesluta sådana 
som kunde bidra med alternativa förklaringar.  

Det mest praktiska sättet att uppnå validitet i intervjusituationen är att försöka minimera 
risken för fel i genomförandet av intervjuerna. Det kan till exempel handla om att 
intervjuaren har förutfattade meningar, benägenhet att tolka intervjupersonens svar 
utifrån sig själv, gör ett selektivt antecknande samt att både intervjuaren och 
intervjupersonen kan feltolka varandra (Cohen et al., 2007). Vi har tagit hänsyn till 
samtliga nämnda risker genom att gå in i intervjusituationen med så öppna sinnen som 
möjligt. Som tidigare nämnt förde vi både anteckningar och spelade in intervjuerna för 
att på så sätt förhindra selektivt antecknade av oss som forskare. Då intervjuer 
genomfördes med en intervjuperson från en annan kultur så finns det vissa 
hänsynstaganden som måste göras för att uppnå så kallad cultural validity. Mer specifikt 
handlar det om anpassningar i intervjuguiden, språk samt hur man hanterar 
intervjusituationen (Cohen et al., 2007). Som vi tidigare nämnt genomfördes 
intervjuerna med de polska cheferna på engelska och vi försökte se till så att 
intervjufrågorna förstods av intervjupersonen genom att skapa en öppen stämning där 
det var tillåtet att fråga efter ytterligare förklaringar av frågorna. I efterhand såg vi att 
språkliga skillnader kan ha resulterat i att vissa av de polska respondenterna höll sig 
något passiva under intervjuerna då de hade svårigheter att uttrycka sig på engelska. Vi 
tror att svaren hade kunnat bli utförligare om intervjuerna hållits på polska men då detta  
inte var möjligt var vi noga med att inte stressa fram svar från respondenterna utan ge 
dem tid för att kunna formulera sig på engelska. Detta hänsynstagande anser vi gjorde 
att vi erhöll svar som vi kunde använda oss av i studien. Vi valde att hålla intervjuerna i 
Polen på filialchefernas arbetsplats och vår förhoppning var att detta skulle generera ett 
tryggt och tillmötesgående intryck. Vi anser att vi uppnår en hög grad av validitet 
genom dessa hänsynstaganden. 

Vi är medvetna om att vår studie är inriktad på ett relativt litet urval och är starkt 
kopplat till den aktuella kontexten. Av denna anledning gör vi inga generaliseringar 
utifrån vårt material. Likt ett humanistiskt synsätt är varje situation unik och fenomen 
uppfattas på olika sätt av människan. Med generalisering vill man som forskare 
fastställa det typiska och allmängiltiga och hitta överensstämmelser mellan den 
undersökta situationen och samhället (Kvale, 1997). Detta blir inte aktuellt för oss då vi 
istället vill få fram respondenternas subjektiva uppfattningar om deras situation och 
deras syn på ledarskap knytet till en specifik kontext.  

3.3.2 Etiska aspekter 
Vi har under hela arbetsprocessen med vår uppsats tagit hänsyn till de forskningsetiska 
krav som framtagits för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning av 
Vetenskapsrådet. Dessa beskrivs nedan. 

Informationskravet handlar om att forskaren ska delge relevant information till de 
medverkande som berörs av forskningen. De ska upplysas om att deras deltagande är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst. De ska även informeras om eventuella vinster 
eller fördelar för de som deltar och hur resultaten kommer att användas. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna i forskningen själva bestämmer över sin 
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medverkan. De ska ge sitt samtycke till forskaren innan denne påbörjar sina studier. 
Deltagarna får inte heller känna att det förekommer påtryckningar att de ska medverka 
mot sin vilja eller att de inte ska kunna avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet 
betyder att alla deltagare i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. De 
uppgifter som kommer fram genom undersökningen ska även behandlas på ett sådant 
sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Det ska inte gå att identifiera deltagare i 
undersökningen för utomstående, vilket gör att personuppgifter ska hanteras på ett 
sådant sätt så att detta inte blir möjligt. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som 
insamlats endast får användas till det aktuella forskningsändamålet. Personuppgifter får 
inte användas på ett sätt som påverkar den enskilde deltagaren (Forskningsetiska 
principer). 

Vi har varit noga med att informera om vår uppsats syfte samt varför och hur vi har 
tänkt genomföra den. Information om studien har gått ut till samtliga respondenter samt 
övriga berörda parter inom Stena. Inför intervjuerna tilldelades våra respondenter 
information om studien samt närmre anvisningar för intervjuerna via e-mail, här påtalas 
även att deras deltagande är frivilligt. Vi påtalade även i samband med intervjuerna att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. På detta sätt anser vi att vi har 
uppfyllt informationskravet. Vi anser även att vi har uppfyllt samtyckeskravet då vi 
kontaktade deltagarna och erhöll deras medgivande för deltagande. Då vår studie 
sträcker sig över nationella gränser är kraven av särskild vikt. För att i en tvärkulturell 
studie få tillgång till den urvalsgrupp man som forskare vill studera är det viktigt att 
lägga fram väsentlig information till urvalsgruppen och få deras tillåtelse att intervjua 
dem. Som forskare kan man ha fått tillgång till en urvalsgrupp genom kontakter men det 
är viktigt att man även blir accepterad av de respondenter som man ska intervjua (Shah, 
2004). Det är genom kontakter som vi har fått tillgång till vår urvalsgrupp men vi har 
varit noga med att presentera information om vår studie och få urvalsgruppens 
personliga medgivande för deras respektive deltagande.  

Vi har tagit konfidentialitetskravet i beaktning och följt detta i den utsträckning som blir 
möjlig under de omständigheter som råder. Vi kan inte garantera fullständig anonymitet 
för respondenterna då nyckelperson, vice VD, marknadsdirektör samt personalchefer är 
medvetna om vilka som deltar i studien. Vi har dock varit noga med att framställa vårt 
empiriska material på ett sådant sätt att det inte ska gå att utläsa vem som har sagt vad. 
Då det endast är en person av våra tre svenska respondenter som bor i Sverige kommer 
det att bli möjligt att i vissa delar av resultatet identifiera dennes utsagor som beror just 
på dennes arbets- och boendeförhållanden. Vi tog kontakt med den berörda 
respondenten för att säkerställa att detta godtogs. Vi var även noga med att förstöra 
inspelningarna av intervjuerna samt behandla utskrifterna av intervjuerna så att endast 
vi som genomförde studien hade tillgång till materialet. Vi anser slutligen att 
nyttjandekravet blivit uppfyllt då vi kontinuerligt varit noga med att informera samtliga 
berörda parter angående vad studien ska användas till samt att insamlade uppgifter inte 
kommer att användas till något annat än vår studie. 
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4. Empiri  
Vi kommer i detta kapitel att presentera materialet från våra intervjuer med de svenska 
och polska respondenterna. Vi har valt att strukturera materialet efter en modell som vi 
har skapat med utgångspunkt i de genomförda intervjuerna. Det som illustreras i 
modellen är det upplägg vi har valt att ha för vår empiri, vilket även är tänkt att 
underlätta för läsaren att följa med genom kapitlet. Syftet med denna modell är även att 
tydliggöra den pedagogiska relevansen då vårt resultat visar på en utvecklingsprocess av 
ledarskapet.  

 

 
 

I avsnittet som vi har valt att benämna ”Igår” berörs dels de svenska respondenternas 
utsagor om de förberedelser som ägt rum innan uppdraget och dels de förväntningar de 
hade inför uppdraget. Vidare följer avsnittet som kallas ”Idag”. Här presenteras de 
svenska och de polska respondenternas svar angående det nu pågående uppdraget. 
Svaren kopplas här samman för att visa på skillnader mellan att vara svensk chef i 
Sverige och svensk chef i Polen. Kapitlet avslutas med avsnittet ”Imorgon” där vi tar 
upp de erfarenheter som de svenska respondenterna anser kommer att utveckla deras 
ledarskap för framtiden. Där framläggs även lärdomar som anses viktiga att föra vidare 
till eventuella efterträdare och Stena som organisation. 

4.1 Igår 
 

 
I detta avsnitt presenteras den planering och de tankar som fanns inför uppdraget. 
Avsnittet bygger uteslutande på de svenska respondenternas svar då det är deras 
förberedelser och deras förväntningar som vi har som syfte att analysera. 
Underrubrikerna för detta avsnitt blir således ”Förberedelser” och ”Förväntningar”. 

4.1.1 Förberedelser 
Våra respondenter hade något delade uppfattningar om de förberedelser som gjordes 
innan deras utlandsuppdrag. Detta har att göra med de något skiftande förutsättningarna 
som var och en hade så som att en av dem inte har flyttat ner utan pendlar till Polen från 
Sverige. En av respondenterna började även tidigare än de andra vilket har bidragit till 
att denne har kunnat vara en hjälp för dem som tog sig an uppdraget senare. Den 
respondent som började denna tjänst sist av de tre har uppfattat att denne fick hjälp för 

Igår Idag Imorgon 

 

Förberedelser 
Förväntningar Idag Imorgon 
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att förbereda sig för uppdraget av de kollegor som redan befann sig i Polen. Möjligheten 
gavs att denne kunde vara med på plats och åka runt till filialerna med de personer som 
var insatta i verksamheten. På så sätt kunde dessa personer presentera arbetssätt, 
upplägg och vad som ska ligga i fokus för de olika filialerna. En genomgående 
uppfattning är att diverse tidigare besök och arbete i Polen för Stenas räkning gav viss 
insikt i den rådande företagskulturen och vilket arbete som väntade, innan man tog på 
sig uppdraget. Detta underlättade förberedelserna för att på ett bra sätt kunna komma in 
i rollen som landschef respektive regionchef. 

Det finns en uppfattning om att erfarenheten man har från arbetet på Stena i Sverige har 
fungerat som en förberedelse i sig. Man vet som chef inom Stena vad företaget har för 
mål, visioner, normer och framtidsplaner. Erfarenheten finns där om hur man ska göra 
företaget framgångsrikt och konkurrenskraftigt och hur man ska driva en filial för att 
göra den så lönsam som möjligt. Det finns alltså redan en kunskap byggd på 
erfarenheter från Sverige om hur man ska agera och arbeta som chef inom Stena, vilket 
kan fungera som en förberedelse inför det arbete som väntar i Polen.  

En annan uppfattning är att det till största del har varit upp till dem själva att ta reda på 
relevant information om Polen som land och de praktiska sakerna inför en flytt 
utomlands. Det fanns inga tydliga ekonomiska riktlinjer för vad som fick läggas på 
bostad eller vad som ansågs som rimligt, vilket försvårade processen något. En tanke 
kring förberedelserna och vad som gjordes från Stenas sida är att de gjorde på bästa sätt 
med tanke på att detta är nytt för hela företaget och för alla inblandade. Tidigare hade 
Stena skickat en person till Ryssland, de två som flyttade till Polen var alltså nummer 
två och tre vilket gör att Stena knappt hade några erfarenheter alls av att skicka sina 
anställda på utlandsuppdrag. Därav påpekas inte något som direkt kunnat göra 
förberedelserna bättre från Stenas sida, förutom tydligare riktlinjer för bostäderna.  

4.1.2 Förväntningar 
De något skiftande förutsättningarna som de svenska cheferna hade påverkade inte bara 
förberedelserna som vi presenterat utan också de förväntningar som de hade på 
uppdraget. Detta då respondenterna har kommunicerat med varandra innan de påbörjade 
sin tjänst i Polen.  

Förväntningar som framkommit berör dels privatlivet och dels de affärsmässiga element 
som att man skulle få spinn på verksamheten och uppnå goda resultat. Vissa såg 
uppdraget som en stor utmaning där man dels skulle utveckla marknaden i Polen och 
resultatet på filialerna i en positiv riktning och dels få möjligheten att testa sin 
yrkeskompetens. Det uttrycktes så här; 

”Sen personligen känns det ju som en utmaning att få ett sånt här erbjudande att få 
testa sin kompetens och det man har lärt sig i branschen på en ny marknad och de 

förutsättningar som finns där.” 

De två som har bosatt sig i Polen förväntade sig att få mer tid att lägga på arbetet tack 
vare den minskade restiden. De hade även förhoppningen om att kunna spendera mer tid 
med sin familj som flyttade med till Polen istället för att behöva lägga tid på att pendla 
mellan bostaden i Sverige och arbetet i Polen. En del förväntningar vägde lite mer åt det 
negativa hållet då vissa trodde att det skulle vara stora skillnader i hur man arbetade och 
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hur man tog beslut mellan Sverige och Polen. De förväntade sig ett lite mindre effektivt 
arbetssätt och att beslutsprocesser skulle ta längre tid.  

4.2 Idag 
 

 
I detta avsnitt behandlas de skillnader som framkommit mellan att vara svensk chef i 
Sverige och svensk chef i Polen. Vi har fått uppfattningen om att det finns stora 
skillnader i kultur och arbetssätt mellan arbetskontexten i Sverige och i Polen som i sin 
tur påverkar utförandet av ledarskap. Denna del av resultatet bygger å ena sidan på de 
svenska respondenternas uppfattningar om hur de har fått anpassa sin ledarskapsstil och 
hur denna idag utövas i den polska kontexten i jämförelse med hur den utövades i 
Sverige. Å andra sidan bygger resultatet på de polska respondenternas utsagor om det 
nu pågående uppdraget och deras syn på hur de tre svenska chefernas ledarskap 
fungerar i Polen. Genom att integrera de svenska och polska utsagorna kommer vi att få 
fram två sidors uppfattning om den rådande situationen.  

4.2.1 Rådande skillnader…  

4.2.1.1 … gällande beslutsprocesser 
De polska respondenterna uppfattar att samarbetet med de svenska cheferna bygger på 
närhet samt att man kan diskutera beslut och affärer på en vänskaplig nivå. Denna 
uppfattning delas till viss del av de svenska respondenterna som har en vilja att ligga på 
en jämn nivå med sina medarbetare. De anser att det är viktigt att diskutera sig fram till 
beslut tillsammans med de polska filialcheferna. På detta sätt kan de komma till en 
gemensam ståndpunkt och fatta beslut enligt konsensusprincipen. Svenskarna ser dock 
vissa svårigheter med att få detta att fungera i Polen. I början diskuterades mer för att 
komma fram till gemensamma beslut men de har insett att i ett land där det inte hör till 
vanligheterna med konsensusbeslut måste man ibland vara mer auktoritär för att få saker 
och ting gjorda. De tror att detta kan bero på Polens kultur och historia samt den 
mentalitet som råder hos det polska folket. Här framläggs en tydlig skillnad mellan hur 
ledarskap utövas i Sverige och i Polen gällande beslutsprocesser. Svenskarna har fått 
anpassa sig till en företagskultur där chefen har större beslutsmakt och mer eget 
inflytande över verksamheten. Denna skillnad uppfattas även bland de polska 
respondenterna. De ser dock positivt på införandet av konsensusbeslut då de med 
svenskarna arbetar mer som en grupp där samtliga har möjlighet att vara delaktiga i 
diskussioner kring olika beslut.  

”I was very surprised by Swedish management, how this works. Because it’s work like 
big group. Every decision we take our boss, he always asking us what we think about 

this. It’s nice working in this place.” 

Svenskarna menar att de polska filialchefernas inställning i denna fråga kan bidra till att 
öka engagemanget och förtroendet inom företaget i framtiden.  

Igår 
Skillnader: 
Svensk chef i 
Sverige och i 
Polen

Imorgon 



 30

4.2.1.2 … gällande värderingar i arbetet 
Ytterligare en skillnad som framkommit är att det i Polen anses viktigt med titel och att 
det ska synas att man är högt uppsatt eller tjänar mycket pengar, vilket skiljer sig från 
den svenska inställningen till ledarskap. Detta är något som svenskarna har uppfattat 
men som också bekräftas av polackerna som anser att det är skönt att ha svenska chefer 
som tänker mer på arbetet de gör än på vilken titel de har i företaget. Av denna 
anledning anser de att de kan komma de svenska cheferna närmare än om de hade haft 
polska chefer. De hierarkier som de polska respondenterna är vana vid i sin kultur 
menar de har suddats ut i och med de svenska chefernas tillträde. Oavsett om 
svenskarna har höga positioner i företaget är en uppfattning bland de polska 
filialcheferna att de trots detta har en god kollegial relation som fokuserar på ett gott 
arbete med medarbetarna och inte på skillnader i arbetsstatus. 

”Swedish managers don’t feel like big bosses. You can have normal conversations and 
good relationship with them.” 

De svenska respondenterna har uppfattat att i Polen är det pengar som är det viktigaste 
för att attrahera nya medarbetare till företaget och få dem att stanna länge i tjänsten. De 
menar att detta skiljer sig från den svenska inställningen där man lägger stor vikt vid att 
skapa ett mervärde för medarbetarna. Goda relationer mellan chef och medarbetare på 
alla nivåer i företaget är väsentliga för ett gott arbetsklimat enligt de svenska 
respondenterna. Detta är något som de anser behöver förankras i Polen. De vill 
framhålla Stena i Polen som en trygg arbetsgivare som sätter stort värde på sina 
medarbetare, vilket gör att man vill arbeta kvar inte bara på grund av en bra lön utan 
också tack vare en trivsam arbetsmiljö. 

En uppfattning som delas av de svenska och polska respondenterna är att den polska 
arbetsmarknaden är väldigt relationsinriktad. I Polen sätter de ett stort värde på goda 
relationer med aktörer utanför företaget så som kunder, leverantörer och myndigheter 
för att kunna göra affärer och tjäna pengar. Detta har svenskarna uppfattat som något 
som genomsyrar hela den polska marknaden, vilken skiljer sig i stor utsträckning från 
den svenska. De förklarar att på den svenska marknaden kan man komma långt med en 
genomtänkt affärsidé och välformulerade affärsförslag. Detta menar de är en omöjlighet 
i Polen där man måste ha kontakter för att kunna få igenom ett beslut eller förankra en 
ny affärsidé. Detta bekräftas av de polska respondenterna som anser att svenskarna 
borde prata mer med folk i affärssammanhang för att på så sätt knyta kontakter.  

4.2.1.3 … gällande sätt att kommunicera  
Svenskarna har märkt att ju mer de träffar sina polska medarbetare desto närmare 
kommer de varandra, vilket gör att kommunikationen och förståelsen dem emellan 
förbättras. En uppfattning bland de polska respondenterna är att det underlättat mycket 
att svenskarna idag har möjlighet att vara på plats i Polen. De svenska respondenterna 
ser skillnader i att vara chef i Sverige och chef i Polen när det gäller hur viktigt det är att 
kunna ha en direktkontakt. I Sverige anser de att det fungerar bra att kommunicera med 
sina kollegor via e-mail eller telefon. Detta är något som de märkt inte fungerar lika 
problemfritt i Polen, då de språkliga skillnaderna medför svårigheter och kan orsaka 
missförstånd. De polska respondenterna har också uppmärksammat detta då de kan ha 
svårt att uttrycka exakt vad de tänker. Det illustreras av en respondent så här; 
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”No problems, but sometimes hard to put in words what I’m thinking.” 

Att förlita sig på kommunikation via e-mail och telefon anser de svenska cheferna ökar 
riskerna för missförstånd mellan dem och de polska kollegorna. De poängterar därav att 
i arbetet i Polen är det av större vikt med direktkontakt för ett fungerande samarbete än 
vad det är i Sverige. Samtliga svenska respondenter anser dock att kommunikationen 
med tiden har utvecklats i en positiv riktning och att de numera varken behöver använda 
sig av tolkar vid samtal eller översättare när de ska skicka e-mail. De ser också att denna 
utveckling av kommunikationen har medfört att deras erfarenheter kan förmedlas bättre 
till de polska kollegorna och att deras idéer får större genomslagskraft. 

Det finns en stor skillnad gällande språkkunskaper och detta blir högst relevant att 
uppmärksamma då våra respondenter inte talar samma modersmål. Detta är en svårighet 
som de svenska cheferna anser att de inte hade haft om de varit chefer i verksamheten i 
Sverige. De svenska respondenterna framlägger att de har försökt lära sig polska men de 
insåg snabbt att det skulle ta upp alldeles för mycket tid att lära sig språket flytande. 
Något som inte anses relevant med tanke på att deras uppdrag är tidsbegränsat. De har 
dock lärt sig vissa fraser och basord som gör att de har möjlighet att uppfatta vad 
polackerna diskuterar i stora drag. Samtliga anser dock att det hade varit en stor fördel 
att kunna tala polska. Detta är en mening som delas av de polska filialcheferna som 
anser att bristen på polskkunskaper kan innebära svårigheter främst vid kontakter med 
lokala myndigheter eller andra organisationer utanför företaget då en stor del av 
befolkningen i Polen inte talar andra språk än polska.  

Våra svenska respondenter anser att de själva hanterar det engelska språket bra men att 
det däremot finns brister i de polska respondenternas engelskkunskaper. För att 
överbrygga denna skillnad har Stena genomfört en satsning för att öka de polska 
respondenternas kunskaper i det engelska språket genom att erbjuda utbildning i 
engelska till dem som är i behov av detta. En mening som framkom hos de polska 
respondenterna var att kommunikationen fungerade bättre nu i jämförelse med hur det 
var i början när de svenska cheferna kom till Polen. Det är enligt de polska 
respondenterna en följd av att de fått möjlighet att ta del av språkundervisningen och på 
så sätt blivit bättre på engelska. Det krävs av de polska filialcheferna att de kan hantera 
det engelska språket inför framtiden då det kan bli aktuellt med kunder från hela världen 
och då är engelskkunskaper en förutsättning för att hantera internationella affärer. 
Meningen uttrycktes på följande sätt; 

”… ska dom vara kvar här och växa så måste dom kunna prata med våra kunder i 
utlandet, ska kunna prata internt med avdelningar i Sverige och så vidare, så de måste 

kunna engelska.” 

En mening hos de svenska respondenterna är att de polska filialcheferna har utvecklat 
sin engelska och i nuläget kan hantera den relativt bra mycket tack vare regelbunden 
kommunikation med de svenska cheferna. De har lärt sig nya ord samt termer som 
används inom återvinningsbranschen vilket underlättar kommunikationen inom 
företaget då användandet av branschtermer medför att de kan uttrycka sig på ett bra sätt 
i affärssammanhang. Att förbättra de anställdas språkliga kunskaper är en av Stenas 
insatser för att utveckla kommunikationen i verksamheten i Polen. En annan åtgärd är 
att de numera endast anställer personer som är engelsktalande från en viss nivå och 
uppåt. Detta är något som de svenska cheferna anser att de skulle ha gjort ifrån början, 
men att detta inte var möjligt då de köpte upp företag där det redan fanns en befintlig 



 32

chef. Då de uppmärksammat detta är alltså goda engelskkunskaper idag ett grundkrav 
vid nyrekryteringar av filialchefer. 

Något som de svenska cheferna har märkt då de arbetar med polska kollegor är att dessa 
är mer högljudda och öppna än vad de svenska cheferna är vana vid från svenska 
affärssammanhang. De polska respondenterna lade fram en liknande åsikt då de ansåg 
att de svenska cheferna var mer tysta och reserverade än dem själva. För att bemöta 
denna skillnad har de svenska respondenterna blivit mer högljudda själva. Svenskarna 
menar även att de har behövt bli mer öppna och rättframma för att kunna få sin mening 
hörd i diskussioner och på möten.  

4.2.1.4 … gällande behov av kontroll och struktur 
Något som de svenska cheferna har fått anpassa sig till är att de måste följa upp allt 
arbete på detaljnivå för att se till så att samtliga steg i arbetsprocessen verkligen blir 
gjorda. De måste vara tydliga och raka med vad som ska göras och de måste kontrollera 
så att saker verkligen blir gjorda. Detta var något som samtliga svenska chefer har 
upplevt som en stor förändring i deras ledarskapsstil då de inte kan ta för givet att 
uppgifter blir genomförda i Polen som de med större sannolikhet hade blivit i Sverige. 
Detta anser de svenska respondenterna beror på att de polska filialcheferna är vana vid 
att arbeta på ett annorlunda sätt innan de blev introducerade för Stenas arbetssätt. 
Svenskarna anser att de polska filialcheferna tidigare inte har behövt ta så stort ansvar 
för att arbetsuppgifter blir gjorda. De är istället vana vid att ha chefer på alla olika 
nivåer, med ansvar över varje del inom organisationen vilket har medfört att det alltid 
funnits någon annan som kunnat ta ansvar för att en uppgift ska bli genomförd. En åsikt 
som framkom av de svenska respondenterna var att de polska filialcheferna inte är vana 
vid att vara insatta i verksamhetens alla moment. Detta medför att om de svenska 
cheferna ställer en fråga angående huruvida en viss uppgift har blivit gjord så är det inte 
säkert att de polska filialcheferna kan ge ett säkert svar på frågan. Enligt de svenska 
respondenterna så är de polska filialcheferna alltså mer avgränsade i sitt ledarskap än de 
svenska cheferna som är mer insatta i hela kedjan i verksamheten. En menar att; 

”De är inte insatta i allting som vi kanske mer… det är väl olika i Sverige också hur 
man jobbar men man förstår hela kedjan mer.” 

De svenska respondenterna anser att detta kan vara en förklaring till varför de inte ser 
polackerna som så självgående och ansvarstagande som de är vana vid från arbetet på 
Stena i Sverige. Detta är något som de polska respondenterna har märkt av då de anser 
att de svenska cheferna vill ha mer kontroll och struktur på arbetet än vad de annars har 
varit vana vid. De svenska respondenterna anser att de är tvungna att vara mer 
strukturerade än vad de hade behövt vara på Stena i Sverige. Att det har blivit mer 
strukturerat är något som de polska respondenterna har känt av då de menar att det har 
införts en hel del agendor samt policydokument som ska följas. De anser att detta var 
något som var lite frustrerande till en början för att det var något nytt och annorlunda 
men att det nu fungerar bättre. De polska filialcheferna anser att de svenska cheferna tar 
längre tid på sig för att fatta ett beslut. De menar att de svenska chefernas beslutsprocess 
genomgår en hel del steg innan de slutligen kan bestämma sig för vad de ska göra. En 
mening hos de polska filialcheferna är dock att det inte alltid är positivt att gå fort fram 
när det kommer till att fatta ett beslut. Av denna anledning anser de att den struktur som 
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de svenska cheferna infört har varit positiv. Denna åsikt kan illustreras med följande 
citat; 

”We take much faster some decisions. But it isn’t always good solution. Sometimes it’s 
better to take it step by step” 

De skillnader som framkommit gällande att de svenska cheferna i Polen måste lägga 
mer tid på att kontrollera arbetet på detaljnivå på ett sätt som inte hade behövts i 
Sverige. En åsikt är att det inte är uppskattat att behöva lägga tid och resurser på att 
kontrollera de polska filialchefernas arbete. Det hade istället varit mer uppskattat om det 
funnits större möjlighet till att blicka framåt och kunna planera inför verksamhetens 
framtid i Polen. En åsikt är dock att även om man behöver kontrollera att uppgifter blir 
gjorda på filialerna så har det förbättrats så att det idag finns ett större utrymme för idéer 
och delegering av ansvar. 

Avslutningsvis vill vi visa på en skillnad mellan återvinningsbranschen i Sverige och 
Polen som framkom av de svenska respondenterna. De har märkt av svårigheten med att 
arbeta med ett återvinningsföretag i ett land där generellt sett återvinning inte ses som 
en självklarhet eller något att överhuvudtaget lägga energi på. Detta är en stor skillnad 
mot Sverige. Det är svårt att implementera lösningar i Polen som är anpassade till 
Sverige där medvetenheten om återvinning har kommit betydligt längre. En åsikt bland 
svenskarna är att det är svårt att sälja in lösningar om att hantera återvinningsmaterial 
när tillgången på material är en del av svårigheten. De får helt enkelt börja på en annan 
nivå än i Sverige där insamlandet av materialet inte ses som ett problem som i Polen. 

4.3 Imorgon 
 

 
Det som tas upp i detta avsnitt är de svenska chefernas erfarenheter från uppdraget som 
de anser kan bidra till en utveckling av deras ledarskap. Här beskrivs även de lärdomar 
som de menar blir viktiga att föra vidare till eventuella efterträdare samt Stena som 
organisation. Dessa lärdomar kan förhoppningsvis leda till en utveckling av 
morgondagens ledarskap så att det kan fungera på bästa möjliga sätt i Polen.  

4.3.1 Lärdomar för utveckling 
Av de skillnader som framkom i föregående avsnitt har de svenska respondenterna tagit 
flertalet lärdomar, vilka de kommer att ta med sig från uppdraget i Polen. En åsikt som 
framkommit av de svenska respondenterna är att det är av stor vikt att vara tydlig och 
rak då man som ledare vill förankra nya idéer och ett nytt arbetssätt i en arbetskontext 
som skiljer sig från den egna. De har genom detta utvecklat sitt ledarskap för att det ska 
fungera i verksamheten i Polen. De menar att de måste vara extra tydliga för att nå ut 
med företagets visioner och mål i denna nya arbetskontext. Tydligheten är viktig när det 
gäller vad företaget ska göra, varför det ska göras och hur det är tänkt att genomföras. 

Igår Idag 
Lärdomar för 

utveckling 
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För att följa upp detta anser de svenska respondenterna att det är av stor vikt att 
kontrollera på detaljnivå ute i verksamheten så att man säkert vet att arbetsuppgifter blir 
fullföljda genom hela kedjan. Denna insikt är något de vill uppmärksamma och föra 
vidare till eventuella efterträdare. De anser även att kontroll på detaljnivå är ett bra sätt 
för att komma underfund med var ett svagt resultat har sin början och på så sätt veta vart 
man ska rikta sin uppmärksamhet för att lösa situationen. De menar; 

”… om man inte tittar på detaljerna, hur saker och ting exakt görs, så är det stor risk 
att man missar någonting som är viktigt.” 

Något som de svenska respondenterna också menar att de har lärt sig är hur gynnsamt 
det är att bygga upp ett förtroende hos de polska filialcheferna för att få ett 
välfungerande samarbete. Detta har medfört en lärdom då de svenska cheferna har 
förstått vikten av att ha en nära relation med sina medarbetare och möjlighet till 
direktkontakt. Lärdomen har lett till att de har utvecklat sin ledarskapsstil så att den 
fungerar i den polska arbetskontexten där nära relationer i yrkeslivet spelar en större roll 
än vad de uppfattar att det gör i Sverige. Den utav de tre svenska cheferna som inte har 
bosatt sig i Polen har fått uppleva hur bristen på direktkontakt kan påverka 
uppbyggnaden av ett förtroende till sina polska kollegor. Detta då denne har fått hålla 
kontakten med de polska filialcheferna via e-mail samt telefon i större utsträckning än 
de två andra svenska respondenterna. Enligt den svenska respondenten finns det ett 
förtroende för denne hos de polska filialcheferna nu men att det har tagit lite längre tid 
än vad det kanske hade gjort om respondenten befunnit sig i Polen på heltid och då 
kunnat ha mer direktkontakt. Detta är något att uppmärksamma för eventuella 
efterträdare.  

En skillnad som framkom gällde olikheter i hur man uttrycker sig i affärssammanhang. 
De polska respondenterna framförde en åsikt om att de svenska cheferna behövde bli 
mer öppna och sociala för att passa in i den polska arbetskontexten. Vissa ansåg att de 
svenska cheferna lade för mycket vikt vid siffrorna på pappret och att de istället skulle 
prata mer med folk för att få reda på vad de tycker i olika arbetssituationer. Detta visade 
sig vara en gemensam uppfattning då en mening hos de svenska respondenterna var att 
det inte riktigt fungerade i Polen med det typiskt ”svenska” beteendet där man är 
tystlåten och reserverad. Detta är något som svenskarna vill lägga fram som ett råd till 
eventuella efterträdare.  

Samtliga av de svenska cheferna har i och med uppdraget blivit medvetna om att det 
inte går att komma till Polen med ett svenskt koncept och tro att det går att applicera det 
utan anpassning till den nya kontexten. De anser att det är bra med erfarenheter av hur 
arbetet bedrivs i Sverige men att man inte får bli för blind i detta då arbetet ska 
överföras till en polsk arbetskontext. Man kan inte kopiera sättet att arbeta i Sverige rakt 
av till Polen. Även om Polen ligger geografiskt nära ligger det långt ifrån Sverige i 
andra hänseenden. Det är en mängd förutsättningar och omständigheter i Polen som 
måste tas hänsyn till för att arbetet man gör där ska fortskrida på bästa möjliga sätt. Dels 
skulle det inte vara möjligt rent praktiskt att kopiera en arbetsmetod rakt av från Sverige 
och dels skulle risken var stor att polackerna mötte denna inställning med motstånd; 

”Vi kan inte komma dit och säga ’gör som vi gör i Sverige’, då bygger man direkt 
murar.” 

För att undvika detta menar de alltså att man inte kan ta metoder eller lösningar direkt 
från Sverige utan de måste anpassas till de förutsättningar som finns i Polen. De svenska 
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respondenterna vill poängtera att det är en fördel att sätta sig in i det aktuella landets 
kultur och historia på ett tidigt stadium för att på så sätt kunna skapa en förståelse för 
människorna, deras beteende och deras bakgrund.  

Svenskarna menar att de har fått stor insikt i hur det är att göra affärer i ett annat land 
vilket har ansetts väldigt utvecklande. De lade även fram att det är intressant att få 
uppleva hur Stenas sätt att arbeta fungerar i en arbetskontext på en filial i Polen. Något 
som denna insikt har fört med sig är att en av de svenska respondenterna vill trycka på 
vikten av att även de polska filialcheferna i framtiden ges möjlighet att besöka Sverige 
och de svenska filialerna. På så sätt kan de med egna ögon se de lösningar och metoder 
som svenskarna vill implementera i Polen. Erfarenheterna kring att göra affärer i Polen 
har lett till en insikt hos de svenska respondenterna att man inte ska ta situationen som 
den ser ut på Stena i Sverige för givet. I dagsläget så är Stena ledande i Norden på 
återvinning men detta kanske ändras en dag, till exempel kan fler återvinningsföretag 
etablera sig i Sverige med andra typer av lösningar som innebär helt nya förutsättningar 
för marknaden samt en ökad konkurrens. Det ansågs vara en viktig lärdom att ta med 
sig då de har fått uppleva hur det ser ut i Polen med ökande konkurrens samt att företag 
från andra länder ständigt etablerar sig i landet. 

Någonting som både de svenska och de polska respondenterna har framlagt är att detta 
uppdrag är något nytt för samtliga inblandade. De polska respondenterna menar att de är 
medvetna om att situationen är ny och att de svenska chefernas ledarskapsstil samt 
Stenas arbetssätt kommer att ta tid att implementera på ett fullgott sätt och därmed även 
införlivas i deras tänk gällande ledarskap. Anledningen till att vissa av de polska 
filialcheferna menar att det kommer att ta tid för förändringen är att Polen är ett land 
med stora skillnader gällande kultur samt arbetssätt då man jämför med Sverige. De 
svenska cheferna menar att då uppdraget är något nytt så har det bidragit till att 
verksamheten på filialerna i Polen inte har utvecklats så fort som de hade trott ifrån 
början. De anser att filialernas resultat och utvecklingen av verksamheten har förbättrats 
men dock inte i den takt och i den utsträckning som de hade hoppats på. De har utifrån 
detta uppdrag lärt sig att det är en process innan man förstår vad som fungerar i en ny 
kontext och hur man bör anpassa sin ledarskapsstil, och att denna process tar tid.  

Sist men inte minst så upplevdes det av de svenska respondenterna som väldigt lärorikt 
samt utvecklande att ha fått erfarenhet av att vara chef, utöva sin ledarskapsstil samt 
etablera sig i ett land med så stora skillnader från Sverige. De menade att detta var 
erfarenheter som de ansåg var väldigt värdefulla och fungerade som en merit inför 
framtiden. 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel har vi valt att kombinera analysen av vårt empiriska material med en 
diskussion kring detta. Analysen är en integrering av empirin och vår teoretiska 
referensram, där dessa delar ställs i förhållande till varandra. Efter varje analysdel följer 
en diskussion kring området där våra personliga tankar och reflektioner läggs fram. Vi 
har valt att strukturera detta kapitel dels efter våra tre forskningsfrågor och dels efter hur 
vårt empiriska material presenterats. Efter en inledande analys och diskussion angående 
perspektiv på organisation och ledarskap följer ett avsnitt som berör förberedelserna. 
Därefter analyserar och diskuterar vi kulturella skillnader och slutligen lärande och 
utveckling. Genom denna struktur kommer vi att behandla vårt syfte och våra 
forskningsfrågor fortgående genom detta kapitel. Men för att ytterligare tydliggöra hur 
vi har besvarat vårt syfte väljer vi att avsluta kapitlet med en sammanfattning av våra 
slutsatser. 

5.1 Skifte av perspektiv 
I teoriavsnittet redogjorde vi för två perspektiv på ledarskap och organisationer, det 
strukturella perspektivet där måluppfyllelse, formella system och rationalitet sågs som 
nyckeln till verksamhetens framgång och personliga behov lades åt sidan (2.2.2.1). Vi 
beskrev även HR-perspektivet vilket bygger på ett samspel mellan individen och 
organisationen. Här är det viktigt att tillgodose individens behov som ett sätt att uppnå 
effektivitet inom organisationen (2.2.2.2). De svenska cheferna beskrev Stena som en 
organisation som satte de mänskliga resurserna högt på prioriteringslistan. Att skapa 
mervärde i arbetslivet och utveckla det decentraliserade affärsmannaskapet beskrevs 
som några av Stenas hörnpelare då de vill framstå som en trygg arbetsgivare som värnar 
om och utvecklar sin personal. Denna beskrivning av Stena stämmer bra överens med 
HR-perspektivet då de ser individens välbefinnande och utveckling som ett sätt att få en 
mer effektiv verksamhet. Vårt empiriska material och de kulturella skillnader som där 
framkommit, visar på att arbetskontexten i Polen kännetecknas av ett mer strukturellt 
perspektiv. Hur de olika kulturella skillnaderna tar sig i uttryck i de olika perspektiven 
kommer att tas upp mer ingående i avsnitt 5.2.  

Trots att de svenska cheferna kom från en organisation som kännetecknas av HR-
perspektivet upplevde de att deras uppdrag i Polen gick ut på att effektivisera 
verksamheten, förbättra resultaten på filialerna och utveckla marknaden i Polen. Det 
framlades att man visste hur Stenas mål, teknik, system och strategier såg ut i Sverige 
och att man därav hade en god uppfattning vad det var som krävdes för att uppnå ett bra 
resultat. De svenska cheferna hade alltså ett mer strukturellt perspektiv med sig när de 
skulle etablera sig i Polen, då de lade tonvikten på att uppnå effektivitet med hjälp av 
uppsatta mål och givna strategier. Allteftersom empirin framskred så framkom det att de 
svenska respondenterna insåg att det som krävdes för att få fart på verksamheten i Polen 
var något annat än det de trodde ifrån början. Utvecklingen av verksamheten samt 
relationen till polackerna gick inte i den fart som de hade förväntat sig. De fick skifta 
perspektiv, från det strukturella till HR-perspektivet, för att uppnå önskad effektivitet. 
Det anses vara en tillgång som chef att kunna skifta mellan olika perspektiv, då det blir 
lättare att identifiera problem och finna lämpliga och alternativa tillvägagångssätt för att 
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lösa dessa (2.2.2). Svenskarna upplevde att det fanns stora skillnader mellan deras och 
polackernas språkkunskaper, sättet att ta hand om sina medarbetare och hur man 
interagerar med kollegor. Dessa skillnader var enligt svenskarna något som de själva 
dels behövde anpassa sig till och dels behövde hjälpa polackerna med att utveckla för att 
kunna skapa förutsättningar för en välfungerande verksamhet, detta i enlighet med HR-
perspektivet.  

Vi ser det som intressant att dessa tre chefer inom Stena som i stora drag arbetar enligt 
HR-perspektivet i den dagliga verksamheten går in med ett strukturellt perspektiv i detta 
uppdrag. Vi förstår deras tanke att använda sig av ett vinnande koncept i en annan 
kontext, men ser nackdelar med att släppa så pass mycket på HR-perspektivet då det 
bevisligen har fungerat väl för dem i Sverige att utgå ifrån individen och dennes behov 
för att uppnå effektivitet. Anledningen till att de hade så höga förväntningar om hur fort 
verksamheten skulle utvecklas menar vi kan bero på att de gick in med det strukturella 
perspektivet där de förväntade sig att utvecklingen skulle ske ungefär som den hade 
gjort i Sverige, bara de använde sig av samma system och teknik. Vi anser dock att det 
är en stor fördel att de relativt fort insåg att det strukturella perspektivet inte fungerade i 
denna kontext och att de skiftade över till HR-perspektivet. Vi tror att om de hade hållit 
fast vid det strukturella perspektivet så hade det lett till ett begränsat ledarskap och satt 
stopp för utvecklingen av verksamheten.  

5.2 Förberedelser 

5.2.1 Lära av varandra och nyhetens behag 
Att vara en god interkulturell ledare kräver vissa åtgärder och förmågor. Det är till 
exempel gynnsamt om man lär känna den nya kulturen i ett tidigt stadium för att på så 
sätt skapa en förståelse för hur saker fungerar och ett gott samarbete (2.2.6). I empirin 
framlade både de svenska och de polska respondenterna att det var positivt att de 
svenska cheferna hade besökt och även arbetat i Polen en tid innan två utav dem bosatte 
sig där. De menade att de därigenom lättare kunde sätta sig in rollen som landschef 
respektive regionchef. Erfarenhetsbaserat lärande är av stor vikt för individens 
kunskapsutveckling då man ständigt möts av nya erfarenheter, optimalt vore om man 
kunde dra lärdom av dessa (2.4.1). För att möjliggöra lärande för organisationen är det 
av stor vikt att kollegor samspelar och kommunicerar med varandra för att på så sätt 
dela med sig och sprida sina kunskaper vidare till organisationen (2.4.2). Den utav de 
svenska respondenterna som sist påbörjade sin tjänst i Polen såg det som mycket 
positivt att kunna lära sig av de andra två svenska cheferna, vilka redan arbetat en tid i 
Polen och därigenom fått en uppfattning om hur det fungerade i arbetslivet. De delade 
med sig av sina erfarenheter dels genom att kommunicera med varandra och dels genom 
att den som påbörjade tjänsten sist fick följa med till Polen i sällskap av de andra två. 
Förberedelserna inför uppdraget menade samtliga svenska respondenter påverkades av 
faktumet att det var en ny situation för samtliga inblandade. De brister som eventuellt 
kunde anses ligga inom ramarna för förberedelserna förklarades med att situationen var 
ny. Att mötas av en ny situation där man behöver vara kreativ och nytänkande kan leda 
till ett utvecklingsinriktat lärande om man väljer att ta sig an den nya utmaningen 
(2.4.1). 
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Vi ser det som mycket positivt att de svenska cheferna fick chansen att besöka samt att 
vissa arbetade i Polen en tid innan de påbörjade sin tjänst där. Fördelaktigt är också att 
respondenterna självmant kommunicerade sina erfarenheter till varandra och vi anser att 
detta utgör en god förutsättning för att organisationen kommer att lära av individernas 
erfarenheter. Detta anser vi kan ha vägt upp en del då uppdraget som sagt var något nytt 
och ingen av respondenterna hade anknytning till Polen sedan tidigare. Vi tror dock att 
förberedelserna kan förbättras inför framtida utlandsuppdrag. Det kan röra sig om att 
organisationen anordnar föreläsningar samt bidrar med relevant litteratur om hur den 
nya kulturen ser ut och hur individer agerar inom denna. De kan erbjuda 
ledarskapsutbildningar anpassat för interkulturella ledare samt så är det fördelaktigt med 
möjlighet till språkstudier både innan och under uppdragets gång. Detta är några förslag 
som vi anser kan höja kvaliteten på förberedelserna inför nya utlandsuppdrag. Slutligen 
vill vi trycka på vikten av att lära sig av sina erfarenheter. Att dra lärdom av hur 
faktumet att uppdraget var nytt har påverkat situationen och därmed vidga 
kunskapsbasen inför nästa uppdrag som kanske också utgör en nyhet på ett eller annat 
sätt. 

5.3 Kulturella skillnader gällande… 

5.3.1 … människosyn 
En hel del skillnader har uppmärksammats av samtliga av våra respondenter när det 
gäller den svenska och den polska kulturen. Detta har påverkat uppfattningarna om hur 
det är att vara svensk chef i Polen jämfört med svensk chef i Sverige. Som vi tidigare 
påvisat är det perspektiv individen bär med sig på organisation och ledarskap avgörande 
för det tanke- och handlingsmönster som genomsyrar dennes arbete (2.2.2). Att de 
svenska cheferna har varit verksamma i en organisation med ett perspektiv likt HR-
perspektivet där människan är i fokus och ses som den största resursen för 
organisationen, har givetvis påverkat dem. Att de sedan gick in i verksamheten i Polen 
som mer kännetecknas av ett strukturellt perspektiv gjorde att de stötte på problem. 
Detta är en naturlig anledning till att svårigheter uppstod och skillnader blev tydligt 
uppmärksammade mellan att vara verksam som chef i Sverige och i Polen.  

Precis som det perspektiv man är influerad av, inverkar även den människosyn man har 
på inställningen till organisation och ledarskap. Människosynen är de värderingar, 
kunskaper och uppfattningar man har om människan och hur denne agerar. Detta 
påverkar chefen och dennes arbete och i längden även organisationskulturen (2.2.5). 
Stena kännetecknas av en människosyn likt teori Y. Teori Y innebär att man ser 
människan som villigt inställd till arbete och den största belöningen människan kan få 
av arbete är bättre självkänsla. Människan ser enligt teori Y arbete som något naturligt 
och tar gärna ansvar och engagerar sig i sitt arbete (2.2.5.2). De svenska cheferna 
påpekar att de efterstävar att applicera denna människosyn i Polen, men att det visat sig 
vara problematiskt. En anledning till detta kan vara just den skillnad i människosyn som 
finns mellan länderna. De svenska cheferna vill implementera Stenas syn på människan 
som den största resursen för organisationen och skapa ett mervärde för medarbetarna. 
De vill att Stena i Polen ska kännetecknas av att vara en trygg arbetsplats som värderar 
sina medarbetare högt. Detta går alltså i linje med den människosyn som teori Y 
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innebär. Problemen med att förankra denna syn kan bero på att verksamheten i Polen 
mer kännetecknas av teori X. Människosynen enligt teori X innebär att man ser 
människan som lat och att denne vill undvika arbete. För att få människan att utföra 
arbete krävs kontroll och styrning (2.2.5.1). Polackerna har varit vana vid en kultur där 
en chef säger åt dem exakt vad som ska göras och där pengar är den faktor som 
uteslutande motiverar till arbete. Svårigheterna som har uppstått till följd av 
skillnaderna mellan människosyn har tagit sig i uttryck på olika sätt. De svenska 
cheferna blev tvungna att anpassa sin människosyn att bli mer åt teori X för att deras 
ledarskap och arbete i Polen skulle fungera effektivt. Detta har tagit sig i uttryck genom 
att de har sett det som nödvändigt att gå ner på detaljnivå för att kontrollera så att 
arbetet på alla nivåer verkligen blir gjort. De har även fått skriva och ställa upp tydliga 
listor för hur arbetet ska skötas, något de inte hade behövt göra i Sverige. 

Vi anser att det är mycket positivt att de svenska cheferna har ambitionen och arbetar 
med att förankra Stenas visioner och mål hos medarbetarna i Polen. När de gjort detta 
blir möjligheten att tillämpa teori Y betydligt större, då medarbetarna känner ett 
engagemang och ansvar gentemot företaget. Det är även med i planerna att 
implementera Stena som en trygg, uppskattad arbetsplats i Polen där medarbetarna 
motiveras av andra saker än pengar för att arbeta, alltså ett mervärde. Detta menar vi 
kan ha klara positiva följder så som att teori Y som är den människosyn som 
kännetecknas av Stena kan få genomslagskraft i verksamheten i Polen.  

5.3.2 … maktdistans 
Skillnaderna i maktdistans är något som har påverkat våra svenska såväl som våra 
polska respondenter. Sverige kännetecknas av liten maktdistans vilket innebär att det 
inom organisationer råder en ömsesidig relation mellan chef och medarbetare, där 
medarbetarna förväntas vara delaktiga i beslutsprocesser. En ömsesidig jämlikhet är 
även det som kännetecknar denna kultur till skillnad från hierarki (2.3.2.1). De svenska 
cheferna kom till Polen med ett ledarskap som bygger på jämlikhet. De har som mål att 
förankra denna ledarskapsstil som bygger på en enighet kring beslut och där 
hierarkierna suddas ut. Polackerna har varit vana med en större maktdistans. Detta 
innebär att hierarkier genomsyrar organisationen och det är chefen som enhälligt fattar 
beslut (2.3.2.1). Trots att de polska filialcheferna inte är vana vid svenskarnas sätt att se 
på jämlikhet och beslutsfattande ser de positivt på att ha en närhet till sina chefer. Något 
som de menar hade varit svårt att ha till en polsk chef. De tror även att detta beror på att 
svenskarna inte uppvisar den förkärlek för titlar som polackerna gör. Detta visar på att 
arbetskontexten i Polen präglas av en relativt formell kultur. Formella affärskulturer 
kännetecknas av just hierarki och skillnader i status mellan chef och medarbetare och att 
man lägger stor vikt vid formella titlar. I en informell affärskultur läggs istället ingen 
vikt vid titlar eller skillnader i status (2.3.3.2). De polska cheferna uppskattar att de 
svenska cheferna inte lägger så stor vikt vid statusskillnader, hierarkier eller titlar då det 
hjälper till att skapa en mer kollegial relation på jämn nivå.  

Vi ser att dessa skillnader angående maktdistans och graden av formalisering, som både 
de svenska och de polska cheferna fått anpassa och förhålla sig till har lett till 
utveckling för båda parter. Att de polska cheferna uppskattar att de och medarbetarna 
får mer påverkansmöjligheter och att de hierarkier de är vana vid suddas ut, gör att deras 
perspektiv på ledarskap och organisation samt hur de utövar sitt eget ledarskap kan 
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utvecklas i en positiv riktning. De polska filialchefernas positiva inställning till detta 
nya sätt att arbeta, anser vi bådar gott för de svenska chefernas arbete att införa Stenas 
decentraliserade affärsmannaskap i Polen. De svenska cheferna har fått arbeta hårt med 
att applicera detta sätt att arbeta och med att förmedla viljan att nå beslut enligt 
konsensusprincipen. Det visade sig att detta inte var det lättaste vilket har medfört att de 
har fått anpassa sig till att bli mer auktoritära och styra mer än vad de varit vana vid i 
Sverige. Vi menar att svenskarna verkligen har stött på en utmaning då de å ena sidan 
vill förankra en mer informell affärskultur och de å andra sidan själva har blivit tvungna 
att bli mer formella i sitt ledarskap. Vi vill trycka på vikten att de inte blir för inriktade 
på att agera som formella chefer och glömmer bort deras uppgift att införliva Stenas 
affärskultur i verksamheten i Polen. De svenska cheferna har ett arbete i sig att anpassa 
de polska filialerna till en lägre maktdistans där filialcheferna ska vara delaktiga och 
själva kunna fatta många beslut om sina verksamheter, samtidigt som de ska hålla 
verksamheten i linje med Stenas mål och visioner. 

5.3.3 … inställningen till arbete 
En dimension av nationalkultur där Polen och Sverige skiljer sig åt är den som talar om 
huruvida en kultur är maskulin eller feminin. Sverige utmärks av att vara en feminin 
kultur medan Polen är betydligt mer maskulint än Sverige. Detta innebär enligt 
Hofstede och Hofstede (2005) att Sveriges kultur i högre grad är inriktad på livskvalitet 
och omsorg i jämförelse med de andra länderna i studien. Maskulina kulturer anses vara 
fokuserade på prestationer och konkurrens istället för livskvalitet (2.3.2.3). Då Polen är 
betydligt mer maskulint i sin kultur än Sverige så är detta något som de svenska 
cheferna bör ta hänsyn till då de vill implementera Stenas organisationskultur som 
lägger fokus på mervärde för medarbetarna och har ett HR-perspektiv. I det empiriska 
materialet var en uppfattning att polacker är mer inriktade på att arbeta för pengarnas 
skull och inte för att arbetet kan fylla andra behov av tillfredställelse. Detta skiljer sig 
från Sverige där många går till arbetet mycket på grund av andra orsaker än lönen.  

Vi ser här att det återigen är det perspektiv man har på organisation och ledarskap som 
är en underliggande faktor som påverkar hur människor agerar i olika situationer och i 
det här fallet ställer sig till varför man arbetar. Vi tror att om man är präglad av HR-
perspektivet ser man att medarbetare har ett behov av uppskattning och att känna 
engagemang för arbetet, för att på detta sätt utgöra den resurs som organisationen 
behöver. Det går i enlighet med den feminina kulturdimensionen där omsorg och 
livskvalitet står i fokus. Är man mer influerad av det strukturella perspektivet är det 
viktiga med arbetet att nå de mål som finns uppställda. Vi menar att polacker generellt 
sett är det i större utsträckning än svenskar, vilket även visar sig genom att de tillhör en 
mer maskulin kultur där prestation och att vara konkurrenskraftig är det mest 
betydelsefulla.  

Att Polen och Sverige skiljer sig i vilken utsträckning de är osäkerhetsundvikande 
kulturer har inverkat på hur det svenska ledarskapet utövas och fungerar i Polen. Polen 
har ett starkare osäkerhetsundvikande än Sverige vilket tar sig i uttryck genom att 
polackerna har ett större behov av regler, rutiner och arbetsbeskrivningar än vad 
svenskarna har (2.3.2.4). De svenska cheferna har blivit tvungna att anpassa sig till detta 
då de inte kan förlita sig på att medarbetarna arbetar efter fri vilja utan att behöva bli 
kontrollerade vilket de hade kunnat i Sverige. De svenska cheferna har blivit tvungna att 
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införa mer regler och rutiner i Polen sen deras uppdrag startade för att saker och ting 
verkligen ska bli gjorda på det sätt som går i linje med Stenas mål och visioner.  

Vi tror att detta kan bero på att polackerna känner osäkerhet inför nya situationer och 
rutiner, vilket Stenas etablering har medfört. De har alltså ett behov av tydliga 
instruktioner och regler att följa för att arbetet ska utföras på det sätt som efterfrågas. Vi 
ser även att detta kan medföra svårigheter då de svenska cheferna ska införa och 
förankra det decentraliserade affärsmannaskapet som Stenas verksamhet bygger på. 
Eftersom det decentraliserade affärsmannaskapet bygger på att filialcheferna har makt 
och beslutsbefogenhet över deras respektive filials verksamhet ska de kunna föra 
filialen framåt och uppnå effektivitet utan att bli kontrollerade och styrda ovanifrån. 
Detta bygger på att de svenska cheferna har förtroende för och kan lita på de polska 
filialchefernas sunda förnuft och vilja att arbeta i enlighet med Stenas mål och visioner. 
Vi tror inte att detta är en omöjlighet, bara att det kommer att ta längre tid då arbetssättet 
är nytt för polackerna och att de därför först behöver bli styrda och kontrollerade för att 
sedan kunna bli mer självständiga i sitt arbete. Vi anser återigen att det är av stor vikt att 
de svenska cheferna är uppmärksamma på när det är dags att delegera mer ansvar till de 
polska cheferna så att en utveckling kan ske mot det decentraliserade 
affärsmannaskapet. 

5.3.4 … inställningen till affärer och relationer 
När det gäller dimensionen individualism kontra kollektivism så ligger Polen och 
Sverige relativt nära varandra. De är båda mer individualistiska vilket innebär att 
relationen mellan chef och medarbetare baseras på affärsmässiga grunder, vilket skiljer 
sig från den kollektivistiska kulturen, där relationen kan liknas vid en mer familjär 
sådan (2.3.2.2). Samtliga respondenter påpekar att relationen mellan de svenska 
cheferna och de polska cheferna är mycket god och ligger på en bra kollegial och 
affärsmässig nivå.  

Vår uppfattning är att detta har blivit möjligt tack vare att både svenskarna och 
polackerna har blivit präglade av kulturer som ses som mer individualistiska än 
kollektivistiska och av den anledningen har liknande inställning till yrkesmässiga 
relationer. Detta kan ha gjort att den goda relationen har blivit bra på så pass kort tid 
trots att de uppvisar stora skillnader på andra områden i kulturerna. Om Stena hade 
etablerat sig i en kultur som varit väldigt kollektivistisk så tror vi att de antagligen hade 
stött på fler svårigheter i relationsbyggandet då de i större utsträckning betraktats med 
misstänksamhet och som främlingar.  

Empirin har som tidigare nämnts visat att Sverige och Polen är relativt lika när det 
gäller relationen mellan chef och medarbetare, dock skiljer sig uppfattningen om hur 
relationer med aktörer utanför organisationen ser ut i Sverige och Polen. Både de 
svenska och polska respondenterna anser att polacker är betydligt mer relationsinriktade 
än svenskar när det gäller att göra affärer. Detta är något som i hög grad har påverkat 
hur de svenska cheferna utövar sitt ledarskap i Polen, liksom det faktum att Polen har en 
mer expressiv affärskultur än Sveriges mer återhållsamma. I en relationsinriktad 
affärskultur är det relationerna som är det viktiga för att göra affärer, att känna rätt folk 
gör att man kan göra de rätta affärerna (2.3.3.1). Är affärskulturen dessutom expressiv 
talar människor gärna högt och i mun på varandra för att få sin röst hörd (2.3.3.3). Detta 
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har varit något som de svenska cheferna har fått anpassa sig till. De påpekar samtliga att 
de har fått bli mer öppna och högljudda för att få deras röst hörd och för att deras idéer 
ska få genomslagskraft. De polska cheferna påpekar också att de anser att de svenska 
cheferna bör ta för sig mer och tala mer med människor för att kunna skapa de relationer 
som är så viktiga för att affärerna ska fungera.  

Vi ser det som mycket positivt att dessa skillnader är något som både de polska och de 
svenska respondenterna har reflekterat över. Det gör att de är medvetna om att 
skillnaderna existerar och att de själva får anpassa sig för att få samarbetet att fungera. 
Vi anser att polackerna agerar på ett mer familjärt sätt i affärer och detta medför ett 
annorlunda agerande i arbetet än svenskarnas, vilket är bra att svenskarna har 
uppmärksammat så att de kan anpassa sig och därmed utföra ett effektivt arbete på en 
arbetsmarknad som skiljer sig från den svenska som de är vana vid.  

Att vara öppen och kontaktsökande är även en förutsättning för effektiv interkulturell 
kommunikation (2.3.4.1). De svenska cheferna märkte att ju mer de träffades och ju mer 
utåtriktade de blev desto mer ökade deras förståelse för polackerna och de kunde 
samarbeta bättre. Direktkontakt är en av de rikaste kommunikationskanalerna (2.3.4) 
och om kommunikationen fungerar bra ökar även förståelsen och samarbetet förbättras. 
Det är bra att vara medveten om vilka kommunikationskanaler som är rika då man ska 
inleda ett samarbete med individer från en annan kultur och med ett annat modersmål.  

Vi menar att anledningen till varför kommunikationen mellan de svenska cheferna och 
de polska cheferna i det här fallet fungerar så pass bra är för att de använder sig av 
direktkontakt i största möjliga mån. De missförstånd som dock uppstår kan bero på de 
olika språkliga förutsättningarna som finns, när det gäller engelska som är det språk 
som används inom verksamheten i Polen. Det hade, menar vi, uppstått fler problem om 
de enbart använt sig av fattiga kommunikationskanaler så som e-mail. Vi anser att de 
svenska cheferna således gör det bästa av kommunikationen utifrån deras 
förutsättningar för att deras ledarskap ska fungera i den polska arbetskontexten. 

5.3.5 … handlingsutrymme 
Handlingsutrymmet bestäms av de krav, begränsningar och valmöjligheter som chefen 
har (2.2.3). Empirin visade att det främst är krav och begränsningar i de svenska 
chefernas omgivning som påverkar deras agerande. De svenska cheferna har tydliga 
krav på sig från organisationens sida då de ska ändra den polska verksamhetens 
resultatutveckling från att inte ha varit acceptabel till en lönande verksamhet. De ska 
även utveckla och föra verksamheten framåt samt implementera Stenas företagskultur 
och det decentraliserade affärsmannaskapet. Begränsningarna är tuffa och består i att det 
är svårt att påverka en annan persons inställningar och tankar. Dessa krav och 
begränsningar anses som mer påtagliga i arbetskontexten i Polen än i Sverige.  

Vi tror att de svenska chefernas handlingsutrymme har minskat sedan deras uppdrag i 
Polen startade på grund av att de inte kan delegera lika mycket ansvar som de kunde i 
verksamheten i Sverige. Vi menar att de blir begränsade då de är tvungna att arbeta 
mycket med att få de polska medarbetarna att arbeta efter de gemensamma mål och 
visioner som Stena har. Begränsningarna menar vi kan bli extra påtagliga då den andra 
personen dessutom kommer från en annan kultur, där skillnaderna som vi tydligt påvisat 
kan vara stora i förhållande till den kultur som i detta fall chefen kommer ifrån. Detta 
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ser vi alltså som ännu en anledning till att de svenska chefernas handlingsutrymme har 
minskat.  

De svenska cheferna uppfattar att de idag utövar ett mer reaktivt ledarskap än de 
tidigare var vana vid. Ett reaktivt ledarskap innebär att man arbetar med att lösa 
uppkomna problem och dagliga kriser i verksamheten till skillnad från ett proaktivt 
ledarskap som kännetecknas av kreativitet, framförhållning och analytisk förmåga av 
framtida förändringar (2.2.4). De svenska cheferna har reflekterat över detta och ser inte 
positivt på att de får lägga mycket av sin tid på att agera reaktivt för att lösa problem, då 
de istället vill vara mer proaktiva. 

Vi ser att de svenska chefernas ledarskap har blivit mer reaktivt som en följd av att 
handlingsutrymmet har minskat. Vi ser dock mycket positivt på att de har reflekterat 
över sitt handlingsutrymme och att de känner ett behov och en vilja att vara mer 
proaktiva och att de är medvetna om att detta är något eftersträvansvärt. Vi ser att det 
kommer att generera ett utökat handlingsutrymme då de svenska cheferna så 
småningom kommer att förankra Stenas decentraliserade affärsmannaskap. Detta då de 
kan släppa mer ansvar och makt till de polska filialcheferna och lita på att arbetet blir 
utfört. I och med detta får de svenska cheferna större möjlighet till att vara proaktiva, att 
satsa på framtidsutveckling av verksamheten och vara redo att möta de förändringar och 
möjligheter som kommer från omvärlden. Vi ser att etableringen av det decentraliserade 
affärsmannaskapet har med sig fler positiva följder för de svenska cheferna såväl som 
för hela organisationen. Vi ser att den människosyn som svenskarna varit tvungna att 
anpassa sig till i Polen, alltså teori X kan komma att förändras till att bli en 
människosyn där man litar på människans sunda förnuft och vilja till arbete, vilket teori 
Y framhåller. Detta då de kan lita på de polska filialcheferna som då ser självändamålet 
med att arbeta på detta nya sätt och får en helhetsuppfattning om verksamheten. Om 
man ser detta utifrån en större bild kan detta leda till att det strukturella perspektiv som 
polackerna har förändras till att bli mer i enlighet med HR-perspektivet som är det 
perspektiv som Stena som organisation arbetar efter. Det kan vara svårt att skifta 
perspektiv helt men vi ser att en implementering av det decentraliserade 
affärsmannaskapet kan hjälpa de polska cheferna att vidga sitt perspektiv och skifta 
mellan det strukturella perspektivet och HR-perspektivet. Om man kan skifta mellan 
olika perspektiv har man en stor fördel att bli framgångsrik som chef då man kan se och 
lösa problem på flera sätt, samtidigt som man får en djupare förståelse för 
organisationen.  

5.4 Lärande och utveckling i koppling till… 

5.4.1 … kommunikation 
Kommunikation som ett sätt att överföra mening och förståelse (2.3.4) utgör en del av 
de teorier vi tog upp kopplat till ämnet kommunikation. Samtliga av våra respondenter, 
svenskar såväl som polacker, menar att de polska filialchefernas språkkunskaper har 
förbättrats sedan början av uppdraget. Detta tack vare dels engelskundervisningen och 
dels att våra respondenter regelbundet kommunicerar med varandra genom 
direktkontakt. Att engelsklektionerna ska ha bidragit till förbättring stöds i teorierna. 
Detta då formell utbildning anses stärka effekterna av det vardagliga lärandet och skapa 
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en fördelaktigt grund att stå på för att kunna bygga vidare på kunskapsbasen (2.4.1). En 
förutsättning för att möjliggöra effektiv interkulturell kommunikation är att man vågar 
initiera en konversation med individer från en annan kultur då ju närmare man kommer 
en annan individ desto lättare är det att förstå och lära av varandra (2.3.4.1). Både de 
svenska och de polska respondenterna uppfattade att kommunikationen hade förbättrats 
till följd av regelbunden konversation dem emellan.  

Vi tror att respondenterna under tiden för detta uppdrag har blivit påminda om hur 
viktigt det är att hjälpa individen att utvecklas för att verksamheten sedan ska fungera 
smidigare. Detta menar vi vara en påverkan av HR-perspektivet som de svenska 
cheferna har med sig på många sätt ifrån hur de utövar sitt ledarskap i Sverige. Vi tror 
att verksamheten i Polen i stor utsträckning skulle främjas av utökad kommunikation 
där man är öppen och mottaglig för varandras olikheter och genom detta få en 
uppfattning om vad individen behöver för att kunna utvecklas. 

5.4.2 … svårigheter och utmaningar 
Ett samband som togs upp i teorierna är att individers erfarenhetsbaserade lärande 
(2.4.1) är en av förutsättningarna för att även organisationer ska lära (2.4.2) och 
därigenom förhoppningsvis leda till att nya rutiner samt system skapas. Ytterligare 
aspekter av det individuella lärandet som är gynnsamma är dels individens möjlighet att 
se konsekvenserna av dennes handlande samt hur dessa konsekvenser påverkar 
omgivningen och dels att de uppgifter som ska utföras ligger på en lagom utmanande 
nivå (2.4.1). Det framlades i empirin att de svenska cheferna numera har som regel att 
endast anställa engelsktalande filialchefer. Detta som ett resultat av de upplevda 
svårigheter, missförstånd och irritationer som uppkom på grund av att de polacker som 
innehade tjänsten som filialchef, innan våra polska respondenter tog över, saknade 
kunskaper i engelska. Samtliga svenska respondenter anser att uppdraget är en stor 
utmaning som känns utvecklande samt meriterande för dem och att de har lärt sig en hel 
del av uppdraget än så länge. De anser dock att det stundtals är betungande. Detta då 
stora delar av deras ledarskapsstil har fått anpassas då de har stött på kulturskillnader 
samt svårigheter.  

Vi tror att de svenska chefernas lärande påverkas i en positiv riktning av att de är på 
plats i Polen och får ta del av vad deras handlande, i detta fall införande av formell 
utbildning, faktiskt leder till samt på vilket sätt detta sedan påverkar verksamhetens 
utveckling. Om de istället hade befunnit sig i en situation där de inte med egna ögon 
kunnat se vilken inverkan deras åtgärder hade på individerna i första hand och 
verksamhetens resultat i andra hand så tror vi inte att de hade lärt sig i lika hög 
utsträckning som de gör idag. Vi tror dessutom att utmaningsnivån på deras 
arbetsuppgifter har genererat ett mer utvecklat lärande då de fått ta till kreativitet och 
nytänkande för att kunna lösa svåra situationer. Vi menar slutligen att det är viktigt att 
rutinerna som skapas under tiden för detta uppdrag inte stannar där utan att de även 
förmedlas till organisationen som helhet för att eventuella efterträdare ska vara bättre 
rustade inför framtida utlandsuppdrag. Vår tanke är att organisationen kan införa ett 
system där varje ledare kontinuerligt eller i anslutning till avslutat uppdrag kan skriva 
ett ”testamente”. Detta kan innehålla både formella lösningar på diverse svårigheter som 
har uppstått och allmänna tips och råd, vilket skulle kunna komma till nytta för flera 
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personer inom Stena som ska genomföra liknande utlandsuppdrag även i andra länder 
än Polen. 

5.4.3 … nya insikter och förståelse 
I de teorier som beskriver interkulturella ledares kompetenser ingår att visa respekt och 
att försöka ha förståelse för den andre individens kultur (2.2.6). Att tolka situationer 
utifrån sin egen kultur begränsar ledarskapets utveckling i den interkulturella kontexten. 
De svenska cheferna menar att de blivit medvetna om att de inte kan kopiera arbetssätt 
ifrån Sverige direkt över till den polska arbetskontexten. De har insett att det krävs 
anpassning av lösningar som fungerat i Sverige för att dessa även ska kunna fungera i 
Polen. De svenska cheferna har visat förståelse för varför saker inte fungerar på samma 
sätt i båda kulturerna. Då svenskarna såg stora fördelar med att få ta del av den polska 
kulturen för att kunna förstå deras sätt att tänka och agera så framlade de ett förslag 
inför framtiden. De menade att det hade varit en fördel om polackerna på ett tidigt 
stadium fick besöka Sverige för att få inblick i den rådande kulturen. Genom att vistas i 
en ny miljö med ett annat kulturellt perspektiv så ökar chanserna för förståelse för andra 
kulturers resonerande kring problemlösning och tillvägagångssätt i arbetet. Ännu en 
uppfattning som framkom i empirin var att svenskarna kommit till insikt i att de inte kan 
ta situationen som den ser ut Sverige för given då de inte vet vad morgondagen medför. 
Situationen som den ser ut i Polen innebär stor konkurrens och utländska företag som 
etablerar sig och svenskarna menar att detta mycket väl kan bli verklighet i Sverige 
framöver. Att ha ett tillräckligt stort handlingsutrymme (2.2.3) gör att man kan vara 
proaktiv i sitt ledarskap genom att ha koll på hur det ser ut i omvärlden samt inom den 
egna verksamheten, vilket ger förmågan att kunna planera och förbereda sig inför 
framtiden (2.2.4). 

Då vi diskuterade kring de svenska chefernas insikt gällande nödvändigheten att 
anpassa sig till den rådande kontexten så kom vi fram till att roten till denna insikt 
antagligen börjat gro då de först började lära sig om den nya kulturen. I den teoretiska 
referensramen tog vi upp en fyrastegsprocess som möjliggör för individen att lära sig av 
erfarenheter genom observation, tolkning, värdering och reflektion (2.4.1). Vi tror alltså 
att de svenska cheferna kunde i enlighet med denna process observera skillnaderna 
mellan den nya och sin egen arbetskultur samt tolka dessa skillnader och se vilken 
effekt de hade på omgivningen. Vidare kunde de göra en värdering av huruvida dessa 
effekter gick i linje med verksamhetens mål och arbetssätt och slutligen reflektera över 
vad som kunde göras i form av anpassningar för att utveckla situationen. Att de har 
kunnat behandla sina intryck på detta sätt ser vi som en god förutsättning för att även i 
fortsättningen kunna utveckla sitt ledarskap. Vi anser att de svenska respondenterna har 
uppvisat ett empatiskt ledarskap då de valde att forma sin ledarskapsstil utefter en 
blandning av deras egen kultur samt den polska kulturen. Vi tror att förslaget gällande 
polackernas besök till Sverige kan bidra till ett utökat handlingsutrymme för 
svenskarna. Detta då polackernas inblick i den svenska kulturen kan öka förståelsen för 
hur verksamheten ska bedrivas och detta kan i sin tur spara tid och energi som 
svenskarna annars behövt lägga på att försöka förklara olika sammanhang för 
polackerna. Detta potentiellt utökade handlingsutrymme skulle sedan kunna leda till 
möjligheten för de svenska cheferna att föra ett mer proaktivt ledarskap i hopp om att 
underbygga verksamhetens utveckling. 
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5.5 Slutsatser 
Vi vill slutligen sammanfatta de huvudområden som analyserats och diskuterats i detta 
kapitel för att tydliggöra hur vårt syfte med denna studie har blivit uppnått. Vårt syfte 
var; 

… att utifrån tre svenska och tre polska chefers uppfattningar, analysera hur de tre 
svenska chefernas ledarskap fungerar i Polen samt huruvida det har behövt anpassas 
till den polska arbetskontexten. 

Det som framkommit gällande hur de svenska chefernas ledarskap fungerar i Polen är 
att det fungerar bra tack vare att de svenska cheferna har en förmåga att skifta mellan 
perspektiv så att det gynnar den aktuella situationen. Den aspekt som har fungerat bra 
ifrån början är de svenska chefernas låga maktdistans, vilken gör att relationen till de 
polska medarbetarna kännetecknas av närhet och jämlikhet. Att de svenska cheferna har 
ett ledarskap som strävar efter konsensus i beslutsprocesser uppskattas av de polska 
respondenterna. Det kommer dock att ta tid innan denna aspekt av ledarskapet kan 
implementeras på ett fullgott sätt då polackerna inte är vana vid det arbetssättet. Vi har 
också sett att de svenska chefernas ledarskap fungerar då de har möjlighet till 
direktkontakt med polackerna, är öppna och respektfulla mot den polska kulturen, kan 
tolka situationer utifrån fler synsätt än sitt eget och har reflekterat över och anpassat sig 
till sitt minskade handlingsutrymme. 

Att komma som chef till en ny kultur kräver att man kan anpassa sig till den nya 
arbetskontexten. I de svenska chefernas fall så har detta inneburit att de har behövt bli 
mer öppna, utåtriktade och expressiva, detta för att passa in i den polska kulturen. Deras 
ledarskap har förändrats i det avseende att de blivit mer formella, tydliga och 
kontrollerande på detaljnivå för att bemöta kraven från Stena och begränsningarna de 
möter i den polska arbetskontexten. 
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6. Avslutande reflektioner 
Vi skrev i inledningen att världen går emot att bli en internationell arbetsplats där 
individer blir introducerade för ett interkulturellt samspel. Denna beskrivning av 
omvärlden kan av många ses som klichéartad och ytlig om man inte haft personlig 
erfarenhet av denna kontext. Då vi har fått möjlighet till inblick i Stena Recycling AB 
och deras utlandsuppdrag i Polen har vi kommit till en djup insikt. Detta interkulturella 
samspel är en verklighet för många och för att detta ska fungera ställs höga krav på 
organisationen såväl som på den enskilde individen. Genom att vi har genomfört denna 
studie har vi fått en mental bild av vad kontexten kräver, vilken vi kan använda för att 
skapa en förståelse för andra interkulturella situationer i världen.  Att Sverige och Polen 
är länder som geografiskt sett ligger nära men kulturellt sett långt ifrån varandra var 
något som vi redan i inledningen reflekterade över. Arbetet med denna uppsats har gett 
oss ytterligare förståelse för detta och en insikt att det trots allt går att överbrygga 
skillnaderna och få ett fungerande ledarskap över gränserna.  

Arbetet med denna uppsats har varit väldigt givande och lärorikt. Vi har valt att arbeta 
efter ett syfte som täcker in två kulturers perspektiv på en specifik situation samt som 
analyserar situationen som en process. En process som genom att den innefattar 
förberedelser, aktuella förhållanden och reflektioner inför framtida utveckling visar på 
en hög pedagogisk relevans. Vi upplever dock att syftet med vår uppsats har medfört att 
vi har stött på vissa svårigheter. För att kunna besvara vårt syfte på ett fullgott sätt har 
det krävts en gedigen teoretisk referensram och en omfångsrik analys och diskussion. 
Detta har i sin tur bidragit till en svårighet i att begränsa volymen av vår uppsats 
samtidigt som vi velat hålla en hög kvalitet på slutprodukten.  

Våra tankar kring vad som hade varit intressant som fortsatt forskning inom detta 
område är att undersöka hur olika organisationer hanterar en interkulturell situation 
liknande den vi analyserat samt göra en jämförelse mellan dessa. Det hade även varit av 
intresse med forskning gällande hur en polsk organisation uppfattar en etablering i 
Sverige och ställt detta i förhållande till vår studie för att se på skillnader och likheter 
mellan etableringarna i de olika kulturerna. Slutligen menar vi att forskning utifrån ett 
genusperspektiv på området skulle kunna vara givande. Detta för att se om kvinnor och 
män uppfattar kraven som medföljer av att arbeta i en interkulturell kontext på olika 
sätt. 
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Bilagor 
 

Bilaga I: Brev till de svenska intervjupersonerna 
 
 
Introduktionsbrev 
 
Vi heter Julia Danielsson och Anna Mårtensson. Inom ramen för Programmet för 
personal- och arbetslivsfrågor på Lunds Universitet kommer vi att skriva vår 
kandidatuppsats med basen i Er organisation.  
 
Vi har fått Ert namn av vår kontaktperson inom Stena Metall, XX. Vi har även blivit 
informerade om att ni är villiga att medverka i vår studie då vi besöker Warszawa. Vår 
kandidatuppsats syftar till att analysera hur svenska chefer inom Stena Metall i Polen, 
alltså Ni, utövar sitt ledarskap. Det är viktigt för oss att få både svenskt och polskt 
perspektiv på detta ämne. Vi kommer således att intervjua Er, två av dina svenska 
kollegor samt tre polska filialchefer.  
 
För att förbereda Er inför intervjutillfället önskar vi att Ni funderar över vissa ämnen 
som våra frågor kommer att röra sig kring. Dessa är: 
- förväntningar och förberedelser inför flytten till Polen 
- kommunikation mellan svenska och polska kollegor 
- Er syn på ledarskap 
- skillnader och likheter mellan företagskulturer 
 
Intervjun bygger på frivilligt deltagande och kan avbrytas när som helst under dess 
gång. Informationen kommer att hanteras konfidentiellt samt enbart användas för vår 
studie. Intervjun kommer äga rum på Er arbetsplats måndagen och vi räknar med att 
tidsåtgången för intervjun inte kommer att överstiga en timme.  
 
Vi tackar på förhand för Ert deltagande! 
 
 
Vid frågor eller övriga upplysningar kan vi nås på följande sätt: 
 
Anna Mårtensson  Julia Danielsson  
mail: XX   mail: XX 
tel: XX   tel: XX  
    
 
 
Med vänlig hälsning 
Anna Mårtensson och Julia Danielsson 
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Bilaga II: Brev till de polska intervjupersonerna 
 
Introduction letter 
 
Our names are Julia Danielsson and Anna Mårtensson. Within the Programme for 
Pedagogics in Working Life at the University of Lund in Sweden we will write or 
Bachelor Thesis based in your organization.  
 
We have received your name from our contact person in Stena Metall, XX. We have 
been informed that you are willing to participate in our study during the time we are in 
Warszawa. Our bachelor thesis focuses on how the Swedish managers in Stena Metall 
in Poland practise their leadership. We are going to interview the Swedish managers 
about their view on this topic. It is equally important for our study to also be able to get 
your perspective as a branch manager in Poland. This is why we would like to interview 
you about this topic. 
 
To prepare you for the interview we would like you to think about a couple of subjects 
that will be discussed during the interview. These are: 
- Your expectations on the Swedish managers before they began working in Poland 
- The communication between the Swedish managers and Polish branch managers 
- Your view on Swedish leadership 
- Changes since the Swedish managers began working in Poland 
 
This interview is based on voluntary participation and you may stop the interview at any 
point if you would like to. Your information will be handled confidentially and will 
only be used for this particular study.  
The interview will take place on at your branch and we estimate that the interview 
won’t last more than an hour.  
 
We would like to thank you for your participation in our study! 
 
 
If you have any questions or like to get more information, don’t hesitate to contact us: 
 
Anna Mårtensson  Julia Danielsson  
mail: XX   mail: XX 
tel: XX   tel: XX    
 
 
 
 
Best Regards 
Anna Mårtensson and Julia Danielsson 
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Bilaga III: Intervjuguide – svenska respondenter 
Intervjuguide – svenska respondenter 
Bakgrund 

1. Vad har du för arbetslivserfarenheter sen tidigare? 
2. Vad har du för utbildningsbakgrund? (ledarskapsutbildning) 
3. Kan du beskriva din karriär inom Stena Metall. 
4. Vilken position har du idag? (Hur länge har du haft denna?) 
5. Vilka arbetsuppgifter innefattas i din position? 
6. Är det ett tidsbegränsat uppdrag? (Om ja, för hur länge?) 
7. Hade du erfarenheter av att arbeta utomlands sedan tidigare? (Om ja, utveckla) 
8. Berätta om hur din uppfattning om Polen såg ut innan du började arbeta där. 

(arbete, resor, kontakter) 

Förväntningar 
9. Vad hade du för förväntningar innan flytten till Polen? (personliga, 

företagsmässiga) 
10. Vad såg du som positivt med denna förändring i din arbetslivskarriär? 
11. Kan du också berätta om du såg något negativt med denna förändring? 

Förberedelser 
12. Vilken hjälp fick du av Stena för att förbereda dig inför flytten till Polen?  
13. På vilket sätt förberedde du dig personligen inför flytten? 
14. På vilket sätt hade förberedelserna kunnat göras annorlunda enligt dig? 

(personliga, företagsmässiga) 

Kommunikation 
15. Hur såg dina språkliga kunskaper ut innan flytten till Polen? 
16. Kan du beskriva om du uppfattade några svårigheter med att inte tala samma 

språk som dina polska kollegor? (chefer, medarbetare) 
17. Hur uppfattar du kommunikationen med dina nya polska kollegor? (likheter, 

skillnader) 
18. Har kommunikationen förändrats på något sätt sedan du började arbeta i Polen? 

(Om ja, på vilket sätt?) 

Ledarskap 
19. Vad är din syn på ledarskap?  
20. Ser du några generella skillnader mellan din syn på ledarskap och det polska 

ledarskapet? (Om ja, utveckla) 
21. Uppfattar du några förändringar i din egen ledarskapsstil sedan du började arbeta 

i Polen? (Om ja, utveckla) 
22. Hur anser du att din ledarskapsstil fungerar i den polska arbetskontexten? 
23. Kan du berätta om eventuella fördelar med att du som chef kommer från Sverige 

men verkar i Polen? 
24. Kan du även berätta om eventuella nackdelar med att du som chef kommer från 

Sverige men verkar i Polen? 
25. Hur ofta träffar du de polska filialcheferna? 
26. Hur skulle du beskriva din yrkesmässiga relation till de polska filialcheferna? 
27. På vilket sätt tror du att din yrkesmässiga relation hade sett annorlunda ut om 

filialcheferna istället varit svenska? 
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Företagskultur 
28. Hur ser du på den polska företagskulturen i jämförelse med den svenska? 
29. Har du uppfattat några kulturkrockar mellan de polska och de svenska 

kollegorna som har försvårat arbetet? (Om ja, beskriv dessa) 
30. Vilken är den största lärdomen som du har fått sedan du började arbeta i Polen? 
31. Vilka tips och råd angående ledarskapet i Polen skulle du vilja föra vidare till en 

hypotetisk efterträdare? 

Avslutning 
32. Finns det något som du vill tillägga till vad vi har diskuterat under denna 

intervju?  
33. Kan vi kontakta dig om vi har ytterligare frågor länge fram? 
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Bilaga IIII: Intervjuguide – polska respondenter 
Intervjuguide – polska respondenter 
Background 

1. How long have you been working at Stena Metall? 
2. Did you work in the company before it was bought by Stena Metall? 
3. What position in the company do you have today? 
4. Which different positions have you had within the company? 
5. What are your primary duties in your current position? 
6. Did you have any experience from working with Swedish colleagues before 

Stena Metall? 

Expectations about the change in leadership 
7. Describe your expectations about getting Swedish executives before they began 

working in Poland. 
8. Tell us a little about what you thought was positive about this change in the 

company. 
9. Can you also tell us what you thought was negative about this change in the 

company. 

Communication 
10. Did you find it difficult that you and your executives spoke different languages?  
11. How did you find it to communicate with the Swedish executives when they 

started working in Poland? 
12. Has the way of communicating changed from the time they started until today? 

(If yes, in what way?) 

Leadership 
13. Tell us about your view on leadership. 
14. What differences can you see between Swedish and Polish leadership styles? 

(delegating, demands, communication style, presence) 
15. How do you think the Swedish leadership style functions here in Stena Metall in 

Poland? 
16. Describe what you think is positive about having Swedish executives. 

(compared with having polish executives) 
17. Can you also describe what you think is negative about having Swedish 

executives. (compared with having polish executives) 
18. How would you describe the relationship you have with the Swedish executives? 
19. In what way is the relationship you have with the Swedish executives different 

from the relationship you had with the Polish executives? 

Comprehensive questions 
20. Have you noticed any culture clashes between the Swedish and the Polish 

colleagues that you thought made the work more difficult? (If yes, can you 
describe them?) 

21. What do you find is the biggest change since the Swedish executives started 
working in Poland? (What other changes have you noticed?) 

22. Is there anything you would like to add to what we have been discussing during this 
interview? 

23. Is it ok if we contact you if we have any further questions? 


