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Syfte:  
I denna uppsats vill vi uppmärksamma och diskutera chefers hantering av en föreställning om 
att man bör anpassa sig till olika kontexter med hjälp av olika teoretiska begrepp såsom 
värderingar, ideal och identitet. Genom att visa hur man kan förstå chefernas hantering som 
en identitetsprocess vill vi belysa en komplexitet gällande kontextens betydelse för ledarskap. 

Metod:  
Arbetet bygger på en konstruktionistisk syn på världen och vi utgår från en tolkningsinriktad 
ansats för att uppnå vårt syfte som därför landar i att vi genomfört en kvalitativ undersökning 
med ett induktivt angreppssätt. För att få fram vårt material har vi utfört semi-strukturerade 
intervjuer som vi sedan har analyserat utifrån olika teoretiska begrepp. 
Teoretiska perspektiv: 
Vi har i vårt arbete studerat teorier om värderingar, ideal och identitet. Vi har använt oss av 
dessa teorier som ett analytiskt verktyg för att belysa det som vår empiri hjälper oss att svara 
på. Därmed har vi fört fram vårt argument utifrån analysen med hjälp av teori.   
Empiri: 
Vårt empiriska material bygger på intervjuer av sex stycken chefer som innehar höga 
chefspositioner på välkända multinationella företag och är eller har varit verksamma i den 
kinesiska kontexten. 
Resultat:  
Vår analys visar att samtidigt som cheferna är medvetna om att det finns en föreställning om 
att man bör anpassa sig till kontexten så har de en uppfattning om vad en bra chef är, ett 
ledarskapsideal, som har större inverkan på deras tankar och agerande. Detta kan förstås som 
en identitetsprocess genom vilken cheferna strävar efter att närma sig ledarskapsidealet. Här 
används faktorer som urskiljs i kontexten som en motbild genom att dessa kontrasteras mot 
det egna idealet, vilket medför att cheferna distanserar sig från kontexten. 
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Abstract 
Title: 
Context and leadership: A qualitative study of how managers relate to the notions of adaption 
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Purpose: 
In this paper we want to highlight and discuss the managers' handling of the notion that one 
should adapt to different contexts using different theoretical concepts. By understanding the 
managers' conduct as an identification process, we want to highlight a complexity in the 
context’s significance for leadership. 
Methodology: 
The work is based on a constructionist view of the world and we assume an interpretation-
oriented approach to achieve our aim and therefore land in carrying out a qualitative study 
using an inductive approach. In order to get our research material we have conducted semi-
structured interviews which we then analyzed using theoretical concepts such as values, ideal 
and identity. 
Theoretical perspectives: 
In this essay we have studied theories regarding values, ideals and identity. We have used 
these theories as an analytical tool to illustrate what our empirical material helps us to answer. 
This allows us to present our arguments based on analysis using the theory. 
Empirical foundation: 
For our study we interviewed six executives holding high managerial positions in well-known 
multinational companies, who are or have been working in a Chinese context. 

Conclusions: 
Our analysis shows that while the managers are aware of the existence of a notion that one 
should adapt to the context they also have a notion of what constitutes a good leader, an 
image of the ideal leadership, which has a bigger impact on their thoughts and actions. This 
can be understood as an identity process through which the managers strive towards their 
image of the ideal leadership. Here they use factors which are distinguished in the context as a 
counterpart by contrasting them against their own ideal conception of leadership, which leads 
the managers to distance themselves from the context. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hur denna uppsats kom att få sitt innehåll kan förstås genom att göra en tillbakablick till en av 

våra intervjuer. Vi går tillbaka till ett rum på ett huvudkontor i Göteborg, där vi satt och 

pratade med en av de chefer vi valt att intervjua. Chefen berättade då för oss om att arbeta i 

Kina på följande sätt. 

 

“Man måste anpassa sig men jag tror inte att man behöver tulla så mycket på det som vi tror 

på ändå.” 

 

Uttalandet illustrerar en intressant samt lite underlig och tvetydig bild som vuxit fram under 

våra intervjuer, vilka vi valt att genomföra med chefer på höga positioner inom företag som 

bedriver verksamheter världen över. Dessa chefer föreföll ha en föreställning om att 

anpassning var något mycket viktigt och självklart när man som chef arbetade och utövade 

ledarskap i olika länder. Samtidigt framgick det av chefernas berättelser om sitt arbete och 

speciella händelser i deras vardag att de ändå agerade i stort sätt likadant oavsett i vilket land 

eller kontext de befann sig. Bilden komplicerades av att cheferna framhöll att lika självklart 

som det var att anpassa sig, var det att man att hade ett speciellt sätt att vara på och att det inte 

skulle behöva förändras. 

 

Detta fick oss att börja fundera kring chefers sätt att se på anpassning av sitt arbete mellan 

olika kontexter, alltså sammanhang, och hur man kan förstå detta. Detta föreföll vara en 

mycket aktuell fråga, då vårt arbete tar sin utgångspunkt i en värld där den globala 

integrationen ökar allt mer i både omfattning, intensitet och takt. Det sägs att världen krymper 

då dess olika delar kopplas ihop och länkas samman mer och mer på olika plan (McGrew 

2011:18). Detta märks även på företagsfronten genom att det idag finns ett stort antal 

transnationella företag, vilket är företag som driver verksamheter i flera olika länder. Enligt 

statistik från UNCTAD fanns det år 2009 ungefär 82 100 transnationella företag (Willetts 

2011:328ff).  
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Den ökade internationaliseringen kan alltså anses ha ökat relevansen av tankar kring huruvida 

man bör anpassa sig eller inte för organisationer och de som är verksamma inom dessa, 

exempelvis chefer. Hur ser de själva på detta? Anser de att man som ordspråket säger bör “ta 

seden dit man kommer” och anpassa sitt chefsarbete baserat på de förväntningar som de 

observerar i sin omgivning, eller menar de att ett speciellt sätt alltid är lämpligare än andra 

och därmed kan och bör tillämpas överallt? Detta förefaller vara en fråga som de chefer vi har 

intervjuat själva försöker förhålla sig till. Det blir därför intressant att undersöka vilken 

betydelse kontexten, det sammanhang inom vilket chefer är verksamma, har för deras arbete 

och utövande av ledarskap. 

 

1.2 Problematisering 
Även inom ledarskapslitteraturen kan vi se att man intresserar sig allt mer för kontextens 

betydelse. Under senare år har flertalet forskare inom ledarskapsteori utvecklat nya sätt att se 

på och tänka kring ledarskap, vilket delvis kan ses som en följd av den kritik mot de 

epistemologiska och ontologiska ståndpunkterna positivism och realism vilken vuxit fram 

inom det samhällsvetenskapliga fältet. Denna mer socialkonstruktionistiska inriktning vänder 

sig bort från det mer traditionella sättet att se på ledarskap, inom vilket man kan anses 

“essentialisera” ledarskap genom att prata om ledarskap i form av ledarens personliga 

egenskaper, som beroende av situationen, eller olika kombinationer av egenskaper och 

situationer och på så sätt hoppas komma fram till ett svar eller en allmängiltig teori (Fairhurst 

2009:1607ff). Vissa författare menar att detta förhållningssätt är problematiskt och ej bör tas 

för givet (Alvesson & Sveningsson 2003:962). Istället betonar författare inom denna 

inriktning vikten av kontexten, eller sammanhanget, exempelvis gällande historiska, kulturella 

och politiska aspekter (Fairhurst 2009:1609). Det förefaller alltså som att man inom 

ledarskapslitteraturen intresserar sig för fenomen som är besläktade med det som vi vill 

undersöka. Den betoning av kontextens betydelse som lyfts fram visar på en tanke om att 

chefers arbete och utövande av ledarskap förefaller på något sätt påverkas eller vara beroende 

av kontexten. Detta förstärks genom Sveningsson och Alvessons (2010:55f) beskrivning av 

ledarskap som en komplex social process och betonar sammanhangets, kontextens, betydelse. 

De menar att ledarskap är nära sammankopplat med värderingar och uppfattningar i form av 

kultur på samhällsnivå, och att vi för att över huvud taget ska kunna förstå chefer som är 

verksamma i olika länder måste vi beakta den kontext som dessa chefer befinner sig i. 
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I vårt arbete ansluter vi oss till synen på kontexten som betydelsefull, samtidigt som vi menar 

att resultatet av vår analys belyser en intressant och betydelsefull komplexitet i relationen 

mellan ledarskap och kontext. I vår analys visar vi att chefers sätt att förhålla sig till en 

uppfattning om att man bör anpassa sitt chefsarbete och ledarskapsutövande till olika 

kontexter kan förstås som en identifieringsprocess genom vilken de försöker identifiera sig 

själva med den uppfattning de har om vad som konstituerar bra ledarskap. Detta görs med 

hjälp av faktorer de anser sig observera i kontexten såsom exempel på dåliga chefer och dåligt 

ledarskap, emot vilka de kontrasterar sitt eget sätt att vara på som chef. På så sätt interagerar 

cheferna med kontexten samtidigt som de distanserar sig från den. Att kontexten antog denna 

roll var något som förvånade oss och som vi menar inte uppmärksammas tillräckligt inom 

ledarskapslitteraturen. 

 

1.3 Syfte 
I denna uppsats vill vi uppmärksamma och diskutera chefers hantering av en föreställning om 

att man bör anpassa sig till olika kontexter med hjälp av olika teoretiska begrepp såsom 

värderingar, ideal och identitet. Genom att visa hur man kan förstå chefernas hantering som 

en identitetsprocess vill vi belysa en komplexitet gällande kontextens betydelse för ledarskap. 

 

1.4 Frågeställning 
Utifrån vår problematisering och vårt syfte med uppsatsen har vi valt att formulera följande 

frågeställning och underfråga att besvara inom vår uppsats. 

 

Hur förhåller sig sex chefer i sitt arbete till föreställningen om att man bör anpassa sig till 

olika kontexter? 

– Hur kan vi förstå detta förhållningssätt? 
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2 Metod 
Detta arbete bygger på en konstruktionistisk syn på världen, vilket innebär att man istället för 

att se världen som uppbyggd av fasta enheter vilka inte kan påverkas snarare menar att 

världen och dess innehåll skapas kontinuerligt i samspelet mellan sociala aktörer (Bryman & 

Bell 2005:33f). Enligt ett konstruktionistiskt synsätt skapar människor kategorier som 

används för att förstå vår verklighet (Bryman & Bell 2005:35). Arbetet utgår även från en 

tolkningsinriktad ansats i det att intresset för de sociala aktörernas, i detta fall chefernas, 

förståelse och tolkning av verkligheten är central för arbetets syfte. Detta sätt att se på världen 

framhävs ofta utgöra grunden för en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell 2005:297f). Det 

kvalitativa angreppssättet handlar enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:12) bland 

annat om att konstatera att vissa saker förekommer istället för att kvantifiera de konsekvenser 

som följer av förekommandet. Enligt Bryman och Bell (2005:297) kopplas en kvalitativ 

metod ofta samman med induktion, vilket innebär att man genererar slutsatser och teori 

utifrån det empiriska materialet. Detta beskrivs ofta som motsatsen till deduktion där man 

istället börjar med teori och hypoteser som sedan testas mot det empiriska materialet (Bryman 

& Bell 2005:25). Vi har genomfört en kvalitativ studie med en induktiv och öppen ansats, 

vilket kommer illustreras genom resten av detta metodavsnitt. Att vara induktiv och ha en 

öppen ansats framhålls ibland som svårt, då man lite felaktigt tolkar detta som ett uttryck för 

att måste bortse från all befintlig teori och vara helt “blank”. Vi har dock tagit fasta på 

Alvesson och Kärremans (2007:1272f) sätt att framställa en öppen ansats, där de förklarar att 

öppenhet inte handlar om att inte veta något, utan snarare att vara öppen för att se och 

överväga alternativa sätt att tolka och analysera saker på.  

 

2.1 Intervjuförberedelser 
Bryman och Bell (2005:360) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:36) menar att vid 

genomförandet av kvalitativa undersökningar är intervjuer troligtvis den metod som oftast 

används, vilken vi har valt att använda för att få fram underlag och sedan arbeta fram vårt 

empiriska material. Bryman och Bell (2005:361) menar att intervjuer erbjuder en flexibilitet 

som är eftertraktad inom kvalitativa undersökningar eftersom intervjuer riktar ljuset mot den 

intervjuades åsikter om hur något förhåller sig och vad han eller hon anser vara viktigt, och 

frågorna kan anpassas efter intervjupersonens svar. Inom kategorin kvalitativa intervjuer 
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skiljer Bryman och Bell (2005:362f) mellan ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer, 

där de ostrukturerade innebär lösa teman och fria associationer medan de semi-strukturerade 

handlar om ställandet av öppna frågor på ett flexibelt sätt där intervjuaren har en intervjuguide 

som följs fritt med möjlighet att hitta nya riktningar och forma intervjun utifrån de svar som 

fås. Enligt denna distinktion och beskrivning kan de intervjuer vi har genomfört sägas vara 

semi-strukturerade, då vi använde en intervjuguide med flertalet färdigformulerade frågor som 

stöd (Bryman & Bell 2005:369). Dessa var insorterade under tematiska huvudrubriker, och 

frågorna ställdes fritt i blandad ordning anpassat efter intervjupersonens svar då vi inte hade 

något förutbestämt som vi aktivt sökte efter, utan var intresserade av det som intervjupersonen 

ansåg viktigt och ville lyfta fram (Bryman & Bell 2005:361). Vi hade även en sektion med 

följdfrågor vilka vi använde för att fråga mer om det som vi upplevde som viktigt eller 

intressant. Att ha en intervjuguide kändes viktigt för oss, då det är lätt att glömma bort någon 

viktig fråga om den inte finns nedskrivet svart på vitt, speciellt om man genomför denna typ 

av intervjuer för första gången (Svensson & Ahrne 2011:46). Vi utformade vår intervjuguide 

med syftet att ställa öppna frågor och undvika ja- och nejfrågor samt att ställa ledande frågor 

(Bryman & Bell 2005:369,386). En begränsning har varit att vi inte har genomfört semi-

strukturerade intervjuer förr i någon större skala och därför har det ibland varit en utmaning 

att helt eliminera att ställa frågor på ett sådant sätt att det påverkar personen vi intervjuat till 

att ge ett visst svar. Den press som intervjupersoner kan känna kring att ge det önskade och 

”rätta” svaret kallar Bryman och Bell (2005:158f) för social önskvärdhet, vilket alltså var 

något vi ville undvika i största möjliga utsträckning. Vi har dock efter varje intervjutillfälle 

tänkt igenom intervjun och diskuterat förbättringar inför nästa tillfälle och även omformat 

intervjuguiden efter den inriktning som föregående intervjuer har riktat sig mot (Bryman & 

Bell 2005:371). 

 

Innan vi genomförde intervjuerna som ligger till grund för detta arbete genomförde vi en 

testintervju via Skype. Detta gjordes i syfte att testa tekniken och prova på att genomföra en 

intervju tillsammans, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:47,53) menar är bra sätt att 

förbereda sig på. Vi fick också tillfälle att känna av frågornas språkliga formulering och gå 

igenom layouten på intervjuguiden vilket Bryman och Bell (2005:386) framhäver som bra. 

Även då den person vi intervjuade inte kunde bidra med en utvärdering av frågorna eller 

liknande, var det en mycket hjälpsam upplevelse som bidrog till att vi kände oss mer 

förberedda inför de efterföljande intervjuerna. 
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2.2 Val av intervjupersoner 
Vi har genomfört kvalitativa intervjuer och intervjuat sex stycken chefer som innehar höga 

chefspositioner på välkända multinationella företag. Samtliga av dessa företag är verksamma i 

mer än 120 länder vardera. Deras koncerner sysselsätter mellan 30 000 och 200 000 personer 

världen över och har en omsättning på mellan 90-1200 miljarder kronor. Då vissa av 

företagen och intervjupersonerna föredragit att inte medverka med namn har vi valt att 

anonymisera detta i vår uppsats. Därför kommer det ej att förekomma källhänvisningar till 

företagsfakta i uppsatsen, vilket har hämtats från respektive företags hemsida. Därför har 

fakta om företagen också slagits samman till intervall. Företagen har valts baserat på att de är 

multinationella företag som har expanderat till Kina. Att vi valde just Kina beror på att landet 

har vuxit otroligt mycket de senaste trettio åren och år 2010 blev Kina världens näst största 

ekonomi (World Bank 2010). Många företag har valt att expandera till Kina, och i en intervju 

framhävde Sveriges statsminister att landet idag är Sveriges största handelspartner i Asien 

samt att ungefär 500 svenska företag har valt att etablera sig där (TT/SvD (2012). Den snabba 

utvecklingen i Kina kombinerat med den annorlunda kontext som Östasien erbjuder gör det 

till ett extra extremt fall vilket möjliggör för oss att se saker tydligare då vi intervjuade chefer 

som arbetar eller har arbetat i både Sverige och Kina. Då det finns en allmän syn på stora 

skillnader mellan Sverige och Kina föreföll detta som två passande kontexter att utgöra en 

valgrund för vilka chefer vi skulle intervjua. Att de flesta företagen ursprungligen är svenska 

underlättade för oss då det innebar att det fanns chefer på högre positioner som talade 

svenska. En av oss som skrivit arbetet hade tidigare besökt Kina. Då hon var där gjorde hon 

olika företagsbesök i syfte att skapa ett nätverk med chefer för stora etablerade företag och 

hade därför träffat dessa chefer på deras kontor i Shanghai, vilket sedan gjorde det lättare för 

oss att kontakta dem för en intervju. De chefer vi har intervjuat har alla arbetat som chefer i 

mellan 10 och 35 år, och samtliga är eller har varit verksamma som chefer inom företaget i 

både Sverige och Kina. Att intervjua svensktalande chefer eliminerade den stora språkbarriär 

som det hade inneburit att intervjua kinesiska chefer. Vi har valt personer som är verksamma i 

liknande miljöer, men för att få större chans att nå säkra resultat har vi intervjuat personer på 

flera olika företag. På detta sätt har vi försökt eliminera risken att få en viss typ av svar på 

grund av en speciellt rådande situation i just ett företag (Svensson & Ahrne 2011:24). Att 

intervjua sex stycken chefer har ökat säkerheten då det empiriska material som vi arbetat fram 

blir mindre beroende av enskilda individers personliga åsikter och uppfattningar, och 



12 

 

tydligare kan visa på en gemensam bild eller föreställning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011:44). 

 

2.3 Presentation av intervjupersoner 
Nedan följer en kort presentation av respektive intervjupersoner med beskrivning av position 

och anställningstid i företaget vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:43) menar kan 

vara lämpligt. Informationen om personerna har anonymiserats både här och i samband med 

citaten i analysavsnittet, där de endast kommer representeras av en fiktiv bokstav. Det är ej 

relevant för arbetets syfte att skilja mellan personerna, dock ger det vårt arbete legitimitet att i 

analysen visa på att vi har fått relevanta svar från flera olika chefer och inte bara någon 

enstaka. På grund av att det inte är relevant för syftet att skilja intervjupersonerna åt så 

benämns de ofta generellt som “cheferna” i vårt arbete. 

 

• Person (K) är en före detta VD för ett svenskt multinationellt företag som började 

expandera i Kina för några decennier sedan. Idag är Kina en av företagets största 

marknader. Denna chef grundade företagets kinesiska verksamhet och arbetade i Kina 

i cirka åtta år.  

• Person (J) är en Vice President på Human Resources för ett multinationellt företag 

som från början var svenskägt men nu är Kina ägt. Chefen har varit verksam inom 

företaget i cirka 10 år och sitter med i ledningsgruppen.  

• Person (C) är en Vice President för ett svenskt multinationellt företag som de senaste 

decennierna har expanderat i Kina och idag är det en av företagets största marknader. 

Chefen har varit verksam inom företaget i 23 år och varit chef där i 18 år. 

• Person (A) är chef för internrevisionsavdelningen och globalt ansvarig för revision 

inom företaget. Företaget, som ursprungligen varit svenskägt men idag ägs av ett 

kinesiskt företag, har sitt huvudkontor i Sverige och där arbetar denna chef för 

tillfället. Chefen har varit både verksam och chef inom företaget i 14 år. 

• Person (S) är Sales & Key Account Manager för ett multinationellt företag som ägs av 

ett kinesiskt företag. Chefen har varit såväl verksam som chef inom företaget i 34 år. 
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• Person (N) arbetar som Profit Analysis Director, Asia Pacific & Africa för ett 

multinationellt företag. Företaget ingår i en amerikansk koncern. Chefen har varit 

verksam i företaget i 8 år samt varit chef på företaget i 8 år.  

2.4 Intervjugenomförande 
En konsekvens som kan uppkomma när man intervjuar högt uppsatta chefer kan enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:51) vara att cheferna har intervjuats tidigare och att 

deras åsikter då redan kan ha publicerats i material som är tillgängligt för oss. Den 

undersökning vi ville göra innebar frågor som vi inte kunde finna svar på i något publicerat 

material och för att få fram den typ av underlag vi behövde ansåg vi att genomförande av 

intervjuer var nödvändiga. Det kan också vara vanligt att högt uppsatta chefer, som de vi 

intervjuade, tidigare medietränats vilket skulle kunna ha resulterat i att cheferna inte berättar 

mer än vad de gjort vid något annat tillfälle. Det kan också vara så att cheferna redan innan 

intervjun har bestämt sig för vad de ska prata om och när intervjun väl är igång så kan det 

vara svårt att få dem att byta spår (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:51). Vi märkte inte av 

dessa potentiella konsekvenser under intervjuerna, utan upplevde att cheferna pratade 

obehindrat samt att vi kunde ställa frågor och följdfrågor fritt efter den information vi fick 

utan att intervjupersonerna verkade tveksamma eller inte ville gå in på vissa ämnen. Huruvida 

cheferna medietränats eller inte var inget som föreföll påverka intervjun. 

 

Från det att vi kontaktade våra intervjupersoner fram tills själva intervjun så valde vi att inte 

berätta något om vårt arbete för dessa personer. Vi skickade inte ut våra frågor från 

intervjuguiden till personerna innan då vi inte ville påverka dessa genom att få dem att tro att 

de ska svara på frågorna på ett visst sätt eller utifrån de svar de tror att vi vill ha. Vi 

motiverade detta till våra intervjupersoner med att vi ville vara öppna inför de svar vi fick och 

inte vinkla intervjun till någon speciell inriktning. I och med att vi även formulerade om vårt 

syfte under arbetets gång så hade det även varit missvisande att berätta vilket syfte vi hade vid 

varje intervjutillfälle. 

 

Intervjuerna som ligger till grund för uppsatsen har genomförts både i form av personliga 

möten med de chefer som befunnit sig i Sverige, samt via Skype med de som befunnit sig i 

Kina. Att ha en intervju via Skype kan anses innebära vissa begränsningar på det sätt att det 

finns vissa likheter med en telefonintervju, vilka kan blir mer formella och innebära 
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svårigheter om man vill fånga och finna nyanser i en viss social miljö (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011:46). Skype skiljer sig dock från ett telefonsamtal på det sättet att man ofta genom 

kameror kan se den person man talar med, vilket vi anser ger ett intryck av att vara närmre 

varandra och underlättar avläsningen av situationen. Att nyttja Skype gav oss möjlighet att 

intervjua de chefer som befann sig i Kina, vilket tillförde en viktig dimension då de erbjöd en 

högst uppdaterad beskrivning av den kinesiska kontexten. 

 

Av de personer vi intervjuat i Sverige skedde en på intervjupersonens egna kontor, och den 

andra på en allmän plats med andra människor runt omkring. Vid de tillfällen då personerna 

intervjuades via Skype befann de sig antingen på kontoret eller i sitt eget hem. Var man 

intervjuar en person kan påverka intervjun på det sättet att den intervjuade försöker framställa 

sig själv på ett visst sätt beroende på var han eller hon befinner sig. Att intervjua en person när 

han eller hon befinner sig på sin arbetsplats kan innebära att personen exempelvis försöker 

framstå som en bra chef. Intervjuer på allmänna platser kan störas av buller (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011:45).  I vårt fall blev det naturligt att de intervjuade befann sig på 

olika platser vid intervjuerna beroende på deras individuella tidsmässiga förutsättningar, 

vilket resulterade i ett blandat urval av positiva och negativa faktorer som kan ha påverkar 

svaren och därmed minskat risken för ensidig påverkan. 

 

Intervjuerna har med samtliga intervjuades uttrycka samtycke spelats in. Detta gjordes via 

mobiltelefon, och efteråt överfördes ljudfilen till dator där den kunde delas mellan samtliga 

medlemmar i uppsatsens arbetsgrupp. Detta gjorde intervjuerna lättillgängliga och minskade 

risken att inspelningen skulle försvinna vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:53) 

framhåller som en potentiell risk. Att spela in intervjun har flera fördelar. Eftersom vi då inte 

behövde anteckna lika noggrant som vi annars hade behövt, kunde vi istället ägna mer av vår 

uppmärksamhet mot intervjupersonen samt reflektera över vad som skulle frågas därnäst. Vi 

har även möjlighet att gå tillbaka och kontrollera exakt vad som sagts vilket har varit mycket 

bra för vårt arbete (Bryman & Bell 2005:374). Bryman och Bell (2005:375) menar att det kan 

uppkomma en del konsekvenser av att spela in då folk inte vågar säga vissa saker av 

obekvämlighet eller rädslan av att fler än intervjuarna ska komma åt materialet. Detta var 

inget vi upplevde som ett problem utan cheferna var snarare mycket pratglada och detta kan 

vara en fördel med att intervjua högre chefer som är mer vana vid att prata om sitt arbete inför 

andra människor. 
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Efter intervjugenomförandet så gjordes transkribering av våra inspelade intervjuer. För att 

visa en rättvis bild av intervjupersonerna valde vi att justera stavningen av vissa ord så att det 

blev mer läsvänligt då en del ord annars skulle bli “felstavade” på grund av dialekter och 

talspråk, vilket Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011:54) menar att man kan göra. Trots att 

transkribering är en aktivitet som tar mycket tid, bidrog det till att vi fick en noggrann 

genomgång av materialet och kunde anteckna egna tankar som kom fram under tiden. Det 

bidrog även till att intervjumaterialet blev mer lättillgängligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011:54). 

 

2.5 Det empiriska materialet 
När vi hade sammanställt materialet från de intervjuer vi genomfört började vi läsa igenom 

detta flera gånger i syfte att diskutera potentiella infallsvinklar samt att hitta något i materialet 

som vi ansåg skulle ligga till grund för vårt arbete. För att bestämma oss för vad som skulle 

bli vår inriktning använde vi oss utav Rennstam och Wästerfors (2011:194) tre grundläggande 

tillvägagångssätt för att analysera vårt empiriska material. Det går ut på att sortera, reducera 

och argumentera för det empiriska materialet. Vi började med att sortera materialet och detta 

gjordes för att skapa någon sorts ordning av de otaliga sidor av underlag som våra intervjuer 

gett oss, samtidigt som vi fick möjligheten att bekanta oss med det material vi samlat in 

(Rennstam & Wästerfors 2011:208f). Att ordna upp vårt material gjordes även parallellt med 

diskussionen av vilka teoretiska verktyg som kunde lämpa sig för användning i analysen då vi 

liksom Rennstam och Wästerfors (2011:194) utgått ifrån att dessa två är starkt förknippade 

med varandra. Eftersom inriktningen av vårt arbete utvecklats under dess gång har detta lett 

till att vi flera gånger har åsidosatt gamla tankesätt och istället granskat vårt intervjuunderlag 

med nya ögon och på så sätt varit öppna för nya infallsvinklar (Rennstam & Wästerfors 

2011:197).  

 

I och med det att vi lät vår empiri styra vilken teori vi skulle använda i vår uppsats blev det 

enligt Svensson (2011:192) ett induktivt tillvägagångssätt. När vi hade bearbetat underlaget i 

flera omgångar framträdde ett intressant mönster. När de chefer vi intervjuat pratade om 

ledarskap i olika länder var anpassning något som återkom flertalet gånger under varje 

intervju. Svaren på huruvida man som chef ska eller bör anpassa sig efter olika kontexter 
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visade på en intressant tvetydighet som vi ansåg intressant att analysera närmre. I vissa delar 

av intervjuerna betonade intervjupersonerna att man som chef eller ledare behöver eller till 

och med måste anpassa sig till olika kontexter, men när personen berättade om sitt dagliga 

arbete och exemplifierade detta med berättelser om speciella händelser framträdde en bild av 

att de arbetade och betedde sig på mer eller mindre samma sätt oavsett kontext. 

 

Efter att vi bestämt oss att inriktningen, om hur de chefer vi intervjuat ser på anpassning till 

den kontext de befinner sig i, skulle ligga till grund för vårt arbete så började vi med att sålla 

bland underlaget och arbeta fram empiriskt material som inte skulle vara oss till hjälp för att 

föra fram vårt argument och som därför inte var relevant för vår uppsats (Rennstam & 

Wästerfors 2011:194). När man blir alltför förtrogen med sitt material menar Rennstam och 

Wästerfors (2011:202) att det är lätt hänt att man har favoritcitat i intervjuerna som man 

kanske har fastnat för av personliga skäl eller att de citaten hör ihop med en analystanke från 

en inriktning som inte längre ligger till grund i arbetet. Här har vi tänkt på att försöka vara 

kritiska mot oss själva genom att genomgående se materialet med nya ögon för att kunna 

arbeta fram det bästa empiriska materialet. När man som uppsatsskrivande kommer till 

punkten då man ska välja ut vilket material som man ska inrikta sig på kan flera olika 

områden uppenbara sig i materialet. Det gäller då att kritiskt granska det material man har 

framför sig och ställa det emot vad som har forskats om tidigare, vad man har belägg att säga 

och vilket djup materialet inom ett visst område har (Rennstam & Wästerfors 2011:203). Vi 

har haft som mål att fördjupa oss i vår valda inriktning och inte enbart skrapa på ytan på flera 

olika inriktningar. 

 

När vi reducerat vårt empiriska material till det som var relevant för oss så gick vi vidare till 

att argumentera för det utvalda material som är nästa steg i Rennstam och Wästerfors 

analysprocess (2001:194). Syftet med att vi vill argumentera väl för vårt material är att vi har 

chans att komma med ett arbete som är av självständig karaktär gentemot tidigare forskning 

(Rennstam & Wästerfors 2011:194, 205). Genom att argumentera för våra val och därmed 

bidra till befintlig forskning avser vi skapa en uppsats av akademisk karaktär, detta i enlighet 

med vad Rennstam och Wästerfors (2011:206) menar med att argumentera med hjälp av det 

empiriska materialet istället för att endast redovisa det. Vi har även tagit hänsyn till de 

viktigaste kraven som enligt Rienecker och Jørgensen (2006:313) menar kan ställas på en bra 

uppsats, nämligen att den genomsyras av bra argumentation, fokuserar på ett problem och 
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utvärderar det material som används. Våra argument bygger på diverse påståenden som vi har 

för att övertyga läsaren för vår sak och vi har även haft som mål att höja våra argument till en 

mer generell nivå och detta har gjorts genom ett strävande efter ett självständigt språk genom 

våra argument (Rennstam & Wästerfors 2011:206f). 

 

Alla steg i processen om att analysera materialet har inte separerats från varandra utan det har 

skett en överlappning mellan de olika stegen (Rennstam & Wästerfors 2011:209). Vi har rört 

oss fram och tillbaka mellan att argumentera för vår sortering och reducering samtidigt som vi 

har varit tvungna att sortera när vi har argumenterat. Vi har även haft som mål att använda vår 

fantasi och kreativitet då det enligt Rennstam och Wästerfors (2011:209) inte finns några 

direkta mallar för hur denna process ska gå till och genom denna kreativitet har vi strävat efter 

ett självständigt språk som kan ses som en dialog med befintlig teori och vårt empiriska 

material.  

 

3 Teori     
Inom vårt teoriavsnitt kommer vi presentera olika begrepp, synsätt och teorier som vi sedan 

kommer använda som verktyg i vårt analysavsnitt. Vi använder oss utav såväl rent 

grundläggande språkliga definitioner som formulerade teorier kring ledarskap och mänskligt 

beteende. All denna teori kommer att hjälpa oss att sätta ord på saker vilket gör att vi kan 

belysa, förstå och formulera förklaringar till vad vi ser i det empiriska materialet. 

 

3.1 Värderingar 
Wiener (1988:536) framhäver att en människas värderingar fungerar som en guide som 

vägleder ens tänkande och handlande. För att förstå detta kan vi beakta de rent språkliga 

begreppsliga definitionerna av värderingar och moral. Värderingar kan sägas handla om att 

man tillskriver något ett positivt eller negativt värde, värderar något, vilket ofta resulterar i en 

åsikt eller en uppfattning om att något är rätt eller fel, bra eller dålig, och så vidare (NE 

2012a). Detta blir då tydligt förknippat med begreppet moral, som handlar om att vi som 

människor har en uppfattning om vad som är rätt och fel vilket vägleder vårt handlande (NE 

2012b). Detta sätt att tänka kring värderingar återkommer även inom ledarskapslitteraturen. 
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Wiener (1988:535) framställer några definitioner och sätt att tänka kring vad värderingar är 

som har kommit att ligga till grund för ledarskapsforskningen. Han menar att en dominerande 

syn här är att värderingar handlar om en tro på att ett handlingssätt är att föredra antingen på 

ett personligt eller socialt plan. Värderingar kan också ses som normativa trosuppfattningar 

som människor tar till sig, och som sedan kan fungera som riktlinjer för beteende. Detta kan 

resultera i att handlandet inte förändras även om man stöter på konsekvenser som belöningar 

eller bestraffningar (Weiner 1988:535). 

 

Uppfattningar kring värderingar framhävs ofta kunna delas av flera människor, och omnämns 

då ofta som kultur (Alvesson 2002:3). Förutom att vägleda individuella människors beteende 

blir det här även tal om att värderingar fungerar som vägledande för hur människor ska agera i 

förhållande till andra. Watson (2006:81) framhäver att för att vi människor ska kunna leva 

tillsammans i ömsesidighet måste det finnas en viss uppfattning om vad som är rätt eller fel 

sätt att bete sig på. Utan en sådan uppfattning skulle vi helt enkelt inte veta hur vi skulle bete 

oss i de situationer som vi dagligen står inför, eller hur vi skulle hantera alla val som vi som 

människor måste göra i varje ögonblick varje dag. Uppfattningarna hjälper oss att skapa 

ordning och förutsägbarhet i våra liv och guidar oss i att balansera sociala relationer, 

rationalitet, känslor samt vår egen identitet. 

 

3.2 Ledarskapsideal 
Värderingar och moral är även starkt förknippat med begreppet ideal, som handlar om att en 

människa har en bild av hur något bör vara och vad som är önskvärt gällande en specifik sak. 

Vi människor strävar ofta efter att närma oss denna uppfattning eller idealbild, även om detta 

ibland ej är möjligt (NE 2012c). Michael A. Hogg (2001:185) menar att vi människor bär på 

vissa tankemönster, eller kognitiva scheman, som innehåller en uppfattning och föreställning 

om vad som är bra ledarskap och hur en bra ledare bör bete sig. När man ser på någon som en 

chef eller en ledare kopplas detta kognitiva schema in, vilket genererar antaganden om hur 

chefspersonen bör bete sig för att vara en bra ledare. En bra chef är således en chef som 

handlar i enlighet med denna uppfattning. Detta kan även förstås som att vi människor bär på 

en idealbild av ledarskap, ett ledarskapsideal. 
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Tankar om att det existerar ledarskapsideal och uppfattningar om vad som är bra och dåligt 

ledarskap och att detta påverkar chefers tankar och agerande är något som man kan finna 

uttryck för inom ledarskapslitteraturen. Alvesson & Sveningsson (2003:961) menar att de 

flesta av dagens organisationer är genomsyrade av idéer kring vad som bör betraktas som 

korrekt och bra ledarskap. De beskriver detta som en diskurs bestående av begrepp och 

förhållningssätt vilka beskriver hur chefer bör prata och bete sig för att vara en bra ledare. 

Författarna beskriver också att det inom ledarskapslitteraturen genom åren vuxit fram en bild 

gällande vad som är bra respektive dåligt ledarskap. Detta kan anses ha främjats av att vissa 

författare tryckt på att det ledarskap de förespråkar faktiskt är det goda och moraliskt rätta 

ledarskapet. Exempelvis återger Bass (1985:38) hur James Burns, en författare som fått stort 

genomslag inom området transformativt ledarskap, framhöll att ledarskap som handlade om 

och fokuserade på människors äkta och högre behov var gott ledarskap. Eftersom ledaren som 

utövade detta ledarskap var vägledd av etiska principer och moraliska värderingar vad detta 

ledarskap per definition gott. Tanken om det moraliskt goda ledarskapet har fått vissa 

konsekvenser, exempelvis verkar det som ett lockbete för diverse ledarskapsutbildningar och 

ledarskapsseminarium med mera. Det kan sägas vara de positiva konsekvenserna av att handla 

moraliskt som gör denna trend så populär (Sveningsson & Alvesson 2010:80). 

 

Som tidigare nämnts kan konsekvensen av att ha en idealbild av något beskrivs ofta som att vi 

människor strävar efter att närma oss denna uppfattning (NE 2012c). Att chefer, eller ledare, 

har en idealbild av hur bra ledarskap utövas innebär utifrån detta synsätt att de försöker 

efterlikna detta ideal i sitt ledarskapsarbete. För att förstå varför och hur närmandet till idealet 

går till kan man beskriva detta som en identifieringsprocess, vilket utvecklas nedan. 

 

3.3 Identitet 
Identitet kan sägas handla om en ens bild av sig själv och sin självuppfattning (NE 1992:342). 

Således handlar identitet om att besvara frågan om vem man är. Den globala och moderna 

värld vi lever i har gett ett ökat intresse av olika sorters sociala interaktioner därför har 

identitet som koncept enligt Brown (2001:113) blivit ett allt större intresse för forskare då de 

vill sammankoppla identitet för den egna individen med identitet i sammanhang av 

grupperingar inom sociala kategorier eftersom identitet handlar om olika sorters beteenden 

(ibid). Watson (2006:96) talar om att identitet handlar om att man har en viss föreställning om 
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hur en människa är i förhållande till andra människor. En nyckelfaktor av just ämnet identitet 

är enligt Brown (2001:114f) den enskilda individens interaktion med den sociala grupp som 

hon eller han tillhör men också hur individens identifiering förändras eller utvecklas i 

förhållande till denna grupp.  

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv tar man fasta på att en människas identitet inte 

är något som är fast och bestämt utan ständigt framväxande genom mer eller mindre 

fortgående identifieringsprocesser (Thomas & Linstead 2002:75). Enligt Higgins (1987:320f) 

har vi människor en bild av oss själva och hur vi för ögonblicket ser på vår identitet men vi 

har även tankar om hur vi vill vara eller bli, en idealbild av oss själva. Detta illustrerar en 

tanke om att en persons identifiering med en social kategori kan få en stor påverkan på tankar 

och beteende. Enligt Brown (2001:114) kan olika sociala sammanhang medföra konsekvenser 

som inte är bra för den sociala kategorin och därmed är identitet ett viktigt ämne att förstå när 

det gäller olika identitetsfrågor i ett visst sammanhang. Därmed identifierar sig individen med 

egna föreställningar av sig själv och dess sociala identitet (ibid). Grupper existerar enligt 

Hogg (2001:186) endast i relation till andra grupper och därför får individer vissa egenskaper 

i förhållande till dessa andra grupper och på så sätt också social mening. 

 

Ashforth och Mael (1989:21) menar att en persons självuppfattning eller självbild kan ses som 

bestående av en personlig identitet och en social identitet. Den personliga identiteten berör 

saker som kroppsliga och psykologiska egenskaper som förmågor och intressen medan den 

sociala identiteten, som hamnar i fokus här, handlar om en uppfattning om tillhörighet till en 

social kategori med människor. Som exempel på sådana kategorier nämner författarna 

“kvinnor” eller “kanadensare”, och kopplat till vår uppsats kan en sådan kategori även sägas 

vara “ledare”. En social kategori kan anses innehålla samt ofta vara präglad av vissa 

karaktärsdrag i form av värderingar. 

 

3.4 Social Identity Theory 
Enligt Ashforth och Mael (1989:24) finns det olika faktorer som påverkar både tendensen att 

samt i vilken utsträckning en människa identifierar sig med en social kategori. Det är bland 

annat hur distinkt en viss kategori är när det gäller värderingar jämfört med andra sociala 

kategorier och till den grad den sociala kategorin som man själv identifierar sig med skiljer 
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sig från andra kategorier genom dess unika karaktär (Ashforth & Mael 1989:24). Även 

negativa värderingar angående något specifikt tenderar att stärka identifieringen inom 

gruppen och även att man omvärderar dessa gemensamma tankar till något positivt. Ett annat 

element som påverkar identifiering är vilken prestige som finns i den sociala kategorin. 

Ashforth och Mael (1989:25) menar att genom att jämföra sig med andra inom en viss 

kategori så påverkar det hur man ser på sig själv och hur man upplever kategorins prestige är 

relaterat till identifieringen med den kategorin. Vi människor har en tendens att vilja 

identifiera oss med “vinnare”. Ytterligare en omständighet är hur den sociala kategori som 

man tillhör utmärker sig i förhållande till av andra sociala kategorier. Om medvetenheten av 

andra kategorier utanför den kategori man själv tillhör stärks så påverkar detta även 

medvetenheten av den egna sociala kategorin (Ashforth & Mael 1989:25). Detta kan förklaras 

som att en kategoris agerande inom ett visst område stärks och blir mer homogen om en 

annan kategori finns närvarande i samma situation. När olika kategorier tävlar mot varandra 

blir värderingar och normer inom dessa tydligare samt att tillhörigheten blir mer distinkt 

genom ett tydligare vi och dem. Sveningsson och Alvesson (2010:52) menar att social 

identifiering ibland genom sådan här kontrastering kan resultera i ett “vi och dom”-tänkande. 

Detta frammanar ofta känslor av att den egna gruppen är speciell och bättre än andra. Hur 

mycket man har gemensamt med sin sociala kategori är även något som Ashforth och Mael 

(1989:25) beskriver påverkar identifieringen med en viss kategori. Även om detta inte är 

nödvändigt så kan ändå tex gemensamma mål och bakgrund samt likheter i personlighet göra 

att identifieringen stärks. Om en person identifierar sig med en social kategori kan detta 

innebära att man gör om dessa värderingar till sina egna. Detta innebär att en persons 

identifiering med en social kategori kan resultera i en mycket stark påverkan av en persons 

agerande (Ashforth & Mael 1989:26). En persons tendens att identifiera sig med en social 

kategori handlar om att svara på frågan om vem man är samt även förhöja sin självkänsla 

(Ashforth & Mael 1989:21f). Därmed kan man hävda att ju mer positiv syn man har på en 

social kategori, desto mer benägen är man att identifiera sig med kategorin (Ashforth & Mael 

1989:25).  

 

Individer tenderar att utföra aktiviteter som går i linje med de utmärkande dragen för sin 

identitet vilket gör att om man identifierar sig med en viss kategori eller grupp så är det även 

troligt att man sympatiserar vad denna grupp står för (Ashforth & Mael 1989:25f). Genom att 

identifiera sig med en viss grupp blir man enligt Ashforth och Mael (1989:26) även mer 
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benägen att samarbeta inom gruppen och se gruppen på ett positivt sätt. Det gör att man blir 

mer lojal till den grupp man identifierar sig med. Ytterligare en konsekvens att identifiera sig 

med en viss grupp är att ju starkare identifieringen är desto mer utmärkande blir de 

värderingar som ligger till grund för gruppen (Ashforth & Mael 1989:26).  

 

4 Analys 
 
4.1 Det finns en föreställning om att man bör anpassa sig 
Under våra intervjuer med cheferna var anpassning ett ämne som återkom vid flera tillfällen 

under varje intervju. Då chefernas tillfrågades om sin syn på anpassning gällande deras arbete 

i olika länder hävdade alla att detta var viktigt och till och med nödvändigt. På frågan om 

huruvida man bör anpassa sig svarade en chef såhär: 

 
[J]a det är jag helt övertygad om. Det behöver inte vara så dramatiska skillnader men tydligheten 

är en sådan. Envisheten, uppföljning och sådana saker [...]. (S)  

 

Att chefen uttrycker sig i termer av att han är helt övertygad om att man bör anpassa sig 

förstärker intrycket av hans svar och gör att han förefaller vara mycket säker på saken. En 

annan chef uttryckte sig på följande sätt: 

 
Om du hade jobbat i Kina under en [längre] period. Tror du att du hade behövt anpassa hur 

du hade arbetat då? 

Åh, ja! 

Hur då? 

Jo, jag hade varit betydligt mer kontrollerande kan jag säga. [...] Det hade jag fått göra. Definitivt. 

(A) 

 

Även här framstår chefen som mycket övertygad om att anpassning är något viktigt och 

nödvändigt, vilket ytterligare förstärks med det avslutande ordet definitivt. Samma chef 

förklarar detta vidare: 

 
Ledarskap funkar olika i alla världsdelar och man måste anpassa så att säga [...]. [D]et går inte bara 

att slänga titlar och sådant där någonstans, utan det går nog inte. Hierarkierna måste fungera och 



23 

 

många gånger så har det med respekt och också ansvar att göra och de bitarna hänger liksom ihop 

då. Det är som om att ta parallellen i Tyskland när pratar om… Man säger Ni eller Du, då. Man 

säger Ni av respekt och inte av någon annan anledning då. Det är respektlöst att säga Du till någon. 

(A) 

 

Här trycker chefen på att man måste anpassa sig med anledning av att ledarskap fungerar på 

olika sätt i olika delar av världen, och således olika kontexter. Att föreställningen om att det är 

viktigt att anpassa sig efter olika kontexter framstår som betydelsefull förstärks genom att 

chefen säger att det inte ens skulle fungera annars, eftersom att säga att något fungerar ofta 

betraktas som det mest grundläggande men inte mer än så. 

 

En annan chef uttryckte sin syn på anpassning på följande sätt, då han beskrev vissa 

traditioner och ritualer som han stött på i andra länder, bland annat Kina: 

 
[V]ar detta någonting då som du anpassade dig efter när du kom till Kina? 

Ja det får man ju göra. Ja, jag menar man kan ju slåss emot det, men det blir inte bra va. Utan man 

måste ta seden dit man kommer. (K) 

 

Även här får vi ett intryck av att anpassning till olika länder, och därmed olika kontexter, är 

nödvändigt. Alternativet och motsatsen till att anpassa sig framställs på ett negativt sätt 

genom användandet av ordet slåss. Påståendet förstärks ytterligare genom att han hänvisar till 

talesättet att “ta seden dit man kommer”, och han menar att detta är något man måste göra. 

 

Av ovanstående citat har vi sett tydliga uttryck för att cheferna anser att man bör anpassa sig 

efter olika kontexter, och att detta gäller även för utövandet av ledarskap. Detta tyder på att de 

förefaller ha en bild av att anpassning till olika kontexter är önskvärt och nästan självklart i 

deras arbete och ledarskapsutövande. Att inte anpassa sig framstår inte vara ett alternativ.  

 

4.2 Men gör man det? 
Trots de till synes raka och övertygade svar vi fick kring vikten av att anpassa sig i sitt arbete 

som chef samt i utövandet av ledarskap i olika kontexter växte även en annan bild fram under 

intervjuerna då det förekom indikationer på att cheferna i sitt arbete inte anpassade sig i den 

utsträckning som deras svar i ovanstående citat antytt. En chef menade att medarbetare i olika 
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länder har olika syn på vad ledarskap är och därmed andra förväntningar på hur chefer ska 

bete sig. Han berättade såhär: 

 
En chef i Kina förväntas alltid att kunna svara på alla frågor. [...] 

Känner du att de här förväntningarna har påverkat dig och ditt arbete? 

Neej, jag erkänner mina fel och brister. Att jag inte kan allt och vet allt, och det accepteras för jag 

är inte kines. (J) 

 

Här ger chefen uttryck för att han har en bild av att en chef i Kina, där han nu befinner sig, har 

vissa förväntningar på sig från medarbetarna. Dock menar chefen att han inte anpassar sig 

efter dessa förväntningar i sitt arbete, och framhäver att han snarare går tvärt emot dem. Här 

ser vi alltså att chefen, trots att han visar på en medvetenhet kring en upplevd kontextuell 

skillnad med avseende på förväntningar, inte väljer att anpassa sig efter detta. Att han säger 

att det accepteras gör att han inte förefaller betrakta detta som något problem varken för 

honom eller för medarbetarna. 

 

En annan chef uttryckte sig på följande sätt kring anpassning: 

 
Jag tror jag skulle vara fullständigt värdelös som chef i Sverige idag. 

Varför då? 

Därför att jag kör efter helt andra mallar och det skulle inte accepteras här att göra så tror jag. (K) 

 

Att denna chef säger att han kör efter specifika mallar kan ses som en representation av att 

han har ett speciellt sätt att vara på. Chefen framhäver att dessa mallar representerar ett sätt att 

vara på som är helt annorlunda gentemot vad som skulle accepteras i en viss kontext vilket 

indikerar att han ser på kontexterna som olika med olika förväntningar. Chefen menar att detta 

sätt att vara på gör honom värdelös som chef i en viss kontext då detta sätt att vara på inte 

skulle accepteras, vilket förstärker intrycket av att han inte hade antingen velat eller kunnat 

förändra sitt sätt att vara på även då det hade förefallit nödvändigt. Då detta kan anses handla 

om hur chefen är som person och hur han ser på sig själv kan vi se detta som sammankopplat 

med hans identitet. 

 

Att cheferna uppfattade sig själva vara på ett speciellt sätt samt att detta sätt i vissa avseenden 

betraktades som konstant och oföränderligt var något som blev mer och mer tydligt för oss. Vi 
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såg även en koppling till begreppet identitet, eftersom en persons identitet handlar om att 

svara på frågan om vem man är. En chef berättade på följande sätt om sitt arbete i olika 

länder: 

 
När det gäller delegering och den delen av mitt jobb för mig, fann jag att min stil som chef passade 

väldigt bra in i Sverige [...]. (N) 

 

Här beskriver chefen sitt ledarskap och arbete som chef som en stil. Denna framställs fungera 

olika bra i olika kontexter i det att han säger att den passade väldigt bra i en kontext, vilket 

implicerar att den passar mindre bra någon annanstans. Detta menar vi indikerar att han 

betraktar vissa aspekter av sitt sätt att leda på som någorlunda konstanta och därmed inget 

som kan eller bör anpassas. Stilen framstår representera ett sätt att vara på och kan därmed 

anses spela en roll för hans upplevda identitet. 

 

En annan chef berättade så här då han pratade om sin relation till de anställda: 

 
Samtidigt som person är jag kanske mer personlig än mina anställda eller vad en genomsnitt 

kinesisk chef är. Så jag försöker vinna lite på det. Försöker hinna med som till exempel smågrejer. 

Vi går och äter lunch ihop och ser till att vi har en middag här och där. [...] 

Märker du att det är uppskattat, av dina anställda? 

Ja det märker jag… Jag nämnde det tidigare… Det är mer hierarkiskt i Kina så att det är inte alltid 

det är enkelt när jag är med. För att plötsligt är chefen med och då blir det lite mer… Lite mer stelt 

och lite mer officiellt och .. där ser jag en stor skillnad mot Sverige att om vi har..som om vi har 

haft ett stort möte och vi säger att vi går och käkar en bit eller går ut och tar en öl, då förstår alla att 

vi gör det tillsammans alla och att alla är lika. Men gör vi det här i Kina så är det lite... Åh, chefen 

bjuder ut idag och då måste alla följa med och.. det blir mer formellt och det blir en mer formell 

arbetsmiddag. Där ser jag en skillnad i uppförandet. (C) 

 

Att denna chef pratar om hur han är som person visar på en uppfattning om att han har en viss 

bestämd stil och sätt att vara på. Att han säger att han försöker vinna på hur han är som person 

och lyfter fram hur han är som fördelaktigt indikerar en positiv syn på den egna stilen, vilket 

förstärks av att han uppfattar responsen från medarbetarna som positiv. Detta kontrasteras mot 

hur han uppfattar det som han benämner som en genomsnittlig kinesisk stil och därmed 

förefaller sammankopplas med kontexten, vilket ytterligare bidrar till att framhäva den egna 

stilen. Den egna stilen beskrivs som personlig och chefen berättar om personliga saker som 
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han brukar göra. Berättelserna om hur de anställda reagerar i Kina jämfört med Sverige 

indikerar att han brukar göra på samma sätt i båda länderna, och trots de olika reaktionerna 

ger han inte uttryck för någon vilja eller känsla av att han bör göra annorlunda. 

 

En annan chef gav en beskrivning av sitt arbete i Kina såhär: 

 
Alltså jag tror jag tjänar, om man tittar på att vara chef i Kina, så tror jag att jag tjänar på min 

svenska bakgrund. Jag tror stenhårt på att tre personer som gör lite bättre jobb är bättre än att ha en 

jättebra chef som gör allting så att säga. Man måste jobba ihop, och med en svensk bakgrund och 

inställning så är jag mycket mer öppen för, om vi har en uppgift att lösa så bryr jag mig inte om 

det är min idé eller någon i min grupp som kommer på en idé, bara vi kommer på hur vi ska göra 

det. Kinesiska chefer kan vara lite mer.. ja egoistiska, eller, vill visa att “jag är bäst, jag är chef, jag 

kan detta”. Att dom inte alltid tar vara på all erfarenhet i teamet. (C) 

 

Att denna chef lyfter fram att han tjänar på sin bakgrund kan ses som ett uttryck för att han är 

på ett speciellt sätt och att han ser positivt på detta sätt att vara. Detta eftersom att säga att 

man tjänar på något kan anses handla om att vinna något snarare än att det ligger en till last 

och är negativt. Att chefen framstår ha ett speciellt sätt att vara på anser vi indikera ett 

samband med begreppet identitet, eftersom en persons identitet handlar om hur och vem man 

är. Att han framhäver sitt sätt att vara på som positivt och som att det vinner honom fördelar 

ger även ett intryck av att han värderar detta som något bra och inte vill ändra på det. Detta 

förstärks genom att han säger att han tror stenhårt på något och att man måste arbeta på ett 

visst sätt, vilket framställs möjliggöras genom hans inställning eller sätt att vara på. Här ser vi 

tydligt att han lägger en positiv värdering i sitt eget sätt att vara på samt att detta kontrasteras 

mot det som benämns som typiskt för kinesiska chefer och därmed förefaller förknippas med 

kontexten. Detta sätt att vara på framställs istället innebära en alltför stark tro på sig själv och 

sin egen förmåga vilket anses få det negativa resultatet att man inte tar tillvara på all 

erfarenhet i teamet. 

 

Att värderingar var något som hade en framträdande roll i sammanhanget blev allt mer tydligt 

för oss. Detta illustreras tydligt i följande citat där en chef fördjupade sig kring ämnet 

anpassning:  
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Man måste anpassa sig men jag tror inte att man behöver tulla så mycket på det som vi tror på 

ändå. [...] Sen kan man ha sin lilla del då som är unik. (A) 

 

Samtidigt som chefen säger att man måste anpassa sig, menar hon dock att man har något 

inom sig som är unikt och som man inte behöver tulla på, vilket istället visar på en tro om att 

man inte ska eller bör anpassa sig helt och hållet. Att ”tulla på” något har en negativ klang, 

vilket gör att en förändring av dessa egenskaper eller sätt att vara framställs som dåligt, vilket 

indikerar ett samband med värderingar. Detta utvecklades vidare av samma chef såhär: 

 
Alltså i grunden är det ju svårt att ändra sig själv som människa. Vissa egenskaper så att säga är ju 

mina och säger hur jag är och vad jag prioriterar och vad jag tycker och så där... (A) 

 

Då chefen pratar om anpassning betonar denne samtidigt att det är svårt att ändra det sätt man 

är på, vilket indikerar att anpassning kan ses som problematiskt. Detta framhävs bero på att 

man i grunden är på ett visst sätt som människa, och har vissa bestämda egenskaper vilka 

definierar vem man är och därmed är svåra att ändra. Då dessa egenskaper beskrivs som 

vägledande för hur man är, vad man prioriterar och vad man tycker menar vi att det som 

beskrivs handlar om moraliska värderingar. Dessa framställs som viktiga även för chefens 

bild av sig själv, då de sägs definiera vem man är och därmed kan sägas påverka chefens 

identitet. 

 

De citat som presenterats hittills anser vi illustrera den något tvetydiga bild som vuxit fram 

under intervjuerna gällande anpassning. Citaten i detta stycke indikerar snarare att anpassning 

är problematiskt och inte faktiskt sker fullt ut, vilket är en kontrast gentemot de tidigare 

framlyfta uttalandena som betonade anpassning som självklart. Istället berättar cheferna saker 

som förefaller handla om att de anser sig själva vara på ett speciellt sätt som framställs som 

mer eller mindre konstant och oföränderligt, och att detta verkar handla om värderingar. 

 

4.3 En idealbild av ledarskap 
Förutom att chefernas uttalanden målade upp en tvetydig bild om huruvida de själva skulle 

anpassa sig i sitt arbete eller inte, komplicerades bilden ytterligare av uttalanden som verkade 

tyda på önskemål om en omvänd anpassning; att det snarare var de medarbetare som alltid 

arbetat i den kontext som chefen nu befann sig i som skulle anpassa sig. 
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[J]ag tror jag ser det första just, att få lite mer feedback och lite mer dynamik i diskussionerna, att 

få alla att delta mer i beslut och diskussioner och projektarbete. Att, de [medarbetarna] har lite för 

stor respekt för hierarkin, jag tror det hade varit bättre om de hade kommit ett steg längre där så 

hade det blivit bättre diskussioner helt enkelt och därmed bättre beslut. (C)  

 

Här ger chefen uttryck för tron på att man når bättre beslut genom att medarbetare deltar mer i 

diskussioner, och framställer detta som ett önskvärt och positivt scenario vilket tyder på att 

han värderar detta som något bra och önskvärt. Chefen beskriver att situationen hade 

förbättrats om medarbetarna hade förändrat sig och anpassat sig efter det som han anser vara 

det bästa, och vi ser ingen tanke om att det är han själv som bör ändra på sig eller anpassa sig. 

Istället förefaller chefen ha en bild av hur det bör gå till, likt en idealbild, i en situation som 

framställs handla om hans arbete som chef och ledare.  

 

Då en annan chef pratade om hur han trodde att han kommer bete sig som chef i Kina om 10 

år berättade han såhär: 

 
Om 10 år tror jag att kulturen har ändrats här till det bättre. [...] Men jag tror inte att 10 år kommer 

att förändra det så radikalt. Jag tror att om 10 år så kommer det att eh... Huvuddelen av det här 

med hot och bestraffning tänkandet av kinesiska chefer istället får vårt västerländska sätt. Jag tror 

att det kommer vara nödvändigt med att vi kommer att få fortsätta med envisheten och tydlighet 

och sådana saker. Men jag tror att det kommer att gå åt rätt håll. (S)  

 

Här nämner chefen saker som kultur samt chefers tankar, värderingar och sätt att vara på. Han 

menar att detta kommer ändras till det bättre och gå åt rätt håll, vilket indikerar en syn på att 

det som finns nu inte är bra. Detta förstärks även av användandet av negativa ord som hot och 

bestraffning, vilket framställs förekomma i tänkandet hos de som han benämner som 

kinesiska chefer och därmed framstår sammankopplas med den aktuella kinesiska kontexten. 

Här ger chefen alltså uttryck för att värderingar som han anser prägla denna kontext kommer 

och även bör förändras till något som är bättre, vilken benämns som det västerländska sättet. 

Även denna chef förefaller ha en bild av hur något bör vara i en situation där han pratar om 

chefer och ledarskap vilket kan förstås som ett ledarskapsideal. Att sträva emot att uppnå det 

som innefattas i hans idealbild framställs som nödvändigt. 
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Att cheferna föreföll ha en bestämd uppfattning om vad som konstituerade bra, och även 

sämre, ledarskap och sätt att vara på som chef. Exempelvis berättade en chef på följande sätt 

om sitt arbete: 

 
[J]ag gillar att delegera och det är viktigt att delegera och coacha de som man jobbar med. (K) 

 

Att chefen säger att han gillar att delegera kan ses som ett uttryck för en positiv syn på 

delegering och att han värderar detta positivt. Han menar även att det är viktigt att göra detta, 

vilket förstärker bilden av att han kopplar ihop sin positiva värdering med en tanke om att 

man bör göra på detta sätt. Uttalandet visar således på att chefen har en uppfattning om vad 

som är ett bra ledarskap samt att han anser att man bör bete sig på detta sätt. 

 

Då en chef berättade om ett nöjdhetsindex bland medarbetarna över hela världen med 

avseende på ledarskap som de arbetade fram ibland inom företaget beskrev han resultatet på 

följande sätt: 

 
I Sverige ställer vi högre krav på att ledarskap. Kravställande när det gäller information eh... Det är 

man inte i den kinesiska kulturen. Man har inte den bakgrunden helt enkelt. Här försöker vi 

uppmuntra till en mer öppen dialog men det finns en tydlig skillnad vill jag påstå även om vi är 

mycket bättre på [företaget] än många andra... Speciellt andra kinesiska företag och också där Joint 

Venture som jag jobbade på innan [...]. Det är en tydlig eh, så att säga skillnad. I Kina handlar det 

mer om hot och bestraffning istället för belöning och uppmuntran. Det är nog en bra beskrivning 

på skillnaderna. (S) 

 

Denna chef menar att det i Sverige ställs högre krav på ledarskap exempelvis gällande 

information och öppen dialog framställs som positivt i det att man uppmuntrar till det. Detta 

indikerar en positiv syn på hur det framställs vara i Sverige och det ledarskap som sker där. 

Det som benämns som kinesiska företag framställs som sämre på att arbeta med detta, och 

chefens syn på hur man brukar göra i kontexten framstår som negativt. 

 

En av de intervjuade cheferna menade att det vid rekryteringen av nya chefer i Kina var extra 

viktigt att hitta personer med “rätt” värderingar. När han ombads utveckla detta förklarade 

han det på följande sätt: 
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Jo, alltså, kinesiskt ledarskap skiljer sig väsentligen mot svenskt ledarskap om vi säger så. Det är 

ett mycket mer hierarkiskt, mycket mer styrt, där medarbetare gör det dom blir tillsagda, man tar 

väldigt lite initiativ, tar aldrig några risker. Det är bättre att inte göra någonting än att göra fel. För 

att göra fel är det sämsta man kan göra i en kinesisk organisation. Och det här är ju värderingar vi 

inte vill ha i [företaget], utan vi vill ju ha en organisation där folk vågar ta risker, folk kan ta 

initiativ, vågar dela med sig, och så vidare, och så vidare. På ett helt annat sätt va, än traditionellt. 

(J) 

 

Denna chef framhäver att det finns en skillnad mellan olika sorters ledarskap. Här urskiljs två 

olika typer av ledarskap, vilka benämns som kinesiskt ledarskap och svenskt ledarskap, och 

de framställs vara väsentligt olika. Det kinesiska ledarskapet framställs som hierarkiskt och 

anses resultera i att de anställda inte tar egna initiativ eller risker då de är rädda för att göra 

fel, vilket kontrasteras mot de egna önskemålen om att medarbetarna istället ska våga göra 

dessa saker. Chefen menar att detta handlar om värderingar, och att de inte vill ha in vissa 

värderingar i organisationen tolkar vi som att han inte sympatiserar med dessa värderingar. 

Denna negativa syn kan ses som en reflektion av hans moraliska uppfattning om hur man bör 

eller inte bör göra. Delar av uttalandet visar på en mindre positiv syn på det som benämns 

som kinesiskt ledarskap än det som benämns som svenskt ledarskap, och chefen förefaller ha 

en bestämd uppfattning om vad som är bra respektive dåligt ledarskap. 

 

Vidare berättar chefen även såhär: 

 
Nej, och så här fungerar kinesiskt ledarskap. Eh, mycket mer av i alla fall. Därför blir värderingar, 

folk som har andra värderingar viktiga att titta om de ska få ledarroller. Som, som är beredda på att 

jobba mycket mer med empowering och delegering och stimulera folk och motivera och försöka få 

människor som tar mer initiativ och så vidare. (J) 

 

Här uttrycker chefen att det är viktigt att de som anställs som chefer på företaget har rätt 

värderingar, vilket indikerar en tro på att det finns vissa värderingar som har ett samband med 

chefers arbete och ledarskap som är bra och andra som är dåliga. Det som anses som rätt och 

bra förknippas med empowering, delegering samt att stimulera och motivera medarbetare och 

detta förknippas inte med hur det som benämns som typiskt kinesiskt ledarskap framstår för 

honom. Att det benämns som kinesiskt ledarskap indikerar att chefen kopplar ihop detta sätt 

att vara på med kontexten, men istället för att ge uttryck för tankar om att han eller de på 
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företaget bör anpassa sig förefaller han hålla sig fast vid sin egen bild av vad som är rätt och 

viktigt och söka efter personer att anställa som har samma uppfattning som han själv. 

 

Då en chef, som för tillfället befann sig i Sverige, berättade om hur hon hade arbetat om hon 

hade varit i Kina istället beskrev hon detta på följande sätt: 

 
Ja. Jag hade, jag hade varit mer en överrock på mina medarbetare. Det tror jag. Det tror jag 

definitivt. 

Hur hade du trivts med det? 

Jag hade nog eh.. kunnat eh..ja det hade nog fungerat det också. Då hade jag accepterat och förstått 

att det är så jag måste göra. Och kanske så småningom hade jag kanske backat av lite då.. när jag 

ser att det fungerar. (A) 

 

Chefen säger här att i Kina skulle hon fungera mer som en överrock på sina medarbetare och 

framställer detta som något som krävs av kontexten då detta är något hon känner att hon 

måste göra. Detta indikerar någon form tanke om anpassning till kontexten, dock endast en 

tillfällig då hon säger att hon så småningom hade backat vilket indikerar att hon vill återgå till 

sitt tidigare sätt. Hon ger också uttryck för en stark tveksamhet inför att agera på detta sätt då 

hon säger att hon nog, alltså troligtvis, hade kunnat göra såhär och att det hade fungerat. Att 

chefen har en negativ syn på att bete sig på detta sätt blir ännu tydligare då hon säger att hon 

hade förstått och accepterat att hon måste, vilket ger intrycket att hon ser det som ett negativt 

tvång och inget önskvärt. Vi ser alltså här att chefen har en bild av vad som konstituerar bra 

och önskvärt ledarskap och chefsarbete gentemot vad som anses negativt och icke önskvärt.  

 
4.4 Analysdiskussion 
Vår analys visar att de chefer vi intervjuat har en föreställning om att man bör anpassa sig 

efter olika kontexter. Denna syn på anpassning framställdes också som mycket viktig för 

deras arbete som chefer. De betonade att denna anpassning var av stor betydelse för att få 

verksamheten och ledarskapsutövandet att fungera. Cheferna sa saker som att man ska “ta 

seden dit man kommer” och pratade om anpassning med övertygelse i rösten. Trots att 

cheferna på detta sätt framställde anpassning som självklart, illustrerade analysen även en 

annan delvis kontrasterande bild där cheferna i vissa avseenden inte föreföll anpassa sig i sitt 
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arbete trots att de upplevde en olikhet gällande förväntningar och vad som uppfattades som 

normalt i kontexten. 

4.4.1 Idealbild av ledarskap 
Genom att förstå chefernas uttalanden som uttryck för deras värderingar om vad som är rätt 

och fel eller bra och dåligt kan vi bättre förstå deras tendens att uttrycka sig motsägelsefullt 

kring huruvida man bör anpassa sig eller inte samt i vilken omfattning man bör göra detta. 

Trots att de i sina uttalanden framstår som medvetna om och påverkade av en tanke om att 

man bör anpassa sig har de samtidigt en uppfattning om vad som konstituerar bra respektive 

dåligt ledarskap och hur man ska bete sig som chef. Detta kan vi förstå som att cheferna har 

en idealbild av hur en bra ledare bör vara och agera. Eftersom det faktum att man värderar 

något som rätt eller fel kan sägas påverka ens beteende, kan detta förklara att cheferna 

tenderar föredra att bete sig på ett speciellt och bestämt sätt i olika kontexter trots att de 

uppfattar att medarbetarnas förväntningar på ledarskap och chefers beteende skiljer sig åt och 

ger uttryckt för tanken om att man bör anpassa sig efter detta. Tvetydigheten i deras 

uttalanden blir också lättare att förstå med hjälp av begreppet idealbild, eftersom att man har 

en idealbild som ofta resulterar i att man strävar efter att närma sig denna bild eller 

uppfattning.  

 

Deras känsla av vad som är rätt och bra ledarskap förefaller, när det kommer till kritan, vara 

viktigare för dem än känslan och tanken om att de borde anpassa sig. Detta var något som 

kom till uttryck då cheferna beskrev sitt faktiska arbete, vilket visade på att de betedde sig på 

likartade sätt i olika kontexter såsom Sverige, Kina samt andra länder. När de berättade på 

detta sätt så gick de från att ha uttryckt sig som mycket övertygade om att anpassning 

definitivt var viktigt till att istället anta en något mildare ton och framhävde istället att 

anpassningen trots allt inte ska handla om några dramatiska förändringar och att man inte ska 

behöva tulla på det man tror på. Denna vändning i uttalandena samt beskrivningarna av hur de 

arbetar anser vi visa på att de egna värderingarna går före tanken om anpassning.  

 

Detta blir även mer tydligt då vi beaktar chefernas uttalanden som vi visar ger uttryck för 

åsikter och önskemål om omvänd anpassning; att det snarare är de medarbetare som har andra 

förväntningar och uppfattningar kring vad ledarskap handlar om och hur en bra chef ska bete 

sig som ska anpassa sig till chefens bild av hur detta bör vara. Här illustreras ytterligare hur 
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tanken om att chefen ska anpassa sitt ledarskap och arbete efter kontexten hamnar i 

skymundan och får lämna företräde för den egna idealbilden och värderingarna kring vad som 

är önskvärt gällande ledarskap och chefers arbete.  

4.4.2 Identifiering och kontext 
Hur kan man ytterligare förstå det faktum att värderingar kring rätt och bra ledarskap samt 

den idealbild cheferna har av vad en bra ledare är har en så stor inverkan på deras beteende, 

och varför framstår denna strävan efter att uppnå idealbilden som så nödvändig? 

 

För att belysa och förstå situationen ytterligare kan vi se det sätt som cheferna berättar om 

saker som ett uttryck för en identitetsprocess där de både genom sina uttalanden och 

handlingar strävar efter att upprätthålla sin identitet och självkänsla. Att detta ses som en 

process hänger ihop med tanken om att en människas identitet inte är något fast och bestämt 

utan istället föränderligt. Som tidigare beskrivits så kan en persons identitet sägas handla om 

frågan om vem man är. I vår analys såg vi att när cheferna uttalande sig kring sitt agerande 

och syn på ledarskap så kopplades detta ofta samman med att de ansåg sig vara på ett speciellt 

sätt. Detta anser vi tyder på att de förknippar synen på vem de är, sin identitet, med hur de är 

som chefer och ledare.  

 

I vår analys av chefernas uttalanden ser vi att de har en bild av att det finns bra och dåliga sätt 

att som chef bete sig på samt utöva ledarskap, och att de i viss mån förknippar det som de 

menar representerar det sämre ledarskapet med kontexten med avseende på vad som kallas 

typiska kinesiska chefer och typiskt kinesiskt ledarskap. Att cheferna i sina uttalanden 

kontrasterar sitt sätt att vara på, hur de agerar som chefer och utövar ledarskap, mot hur de 

menar att andra är som chefer och utövar ledarskap kan ses som att de urskiljer olika sociala 

kategorier och grupperingar. Dessa framställs vara präglade av skilda karaktärsdrag gällande 

värderingar kring hur man bör tänka och agera som är typiska för varje kategori. I detta fall 

blir det två typer innehållandes ledare och ledarskap som urskiljs, där den ena kategorin 

benämns som bra ledarskap och den andra som dåligt ledarskap. Det som cheferna uppfattar 

som och associerar med dåligt ledarskap benämns som kinesiskt och förefaller på detta sätt 

sammankopplas med kontexten. Det som uppfattas som bra benämns som svenskt eller 

västerländskt. Det blir tydligt att cheferna förknippar vissa karaktärsdrag och värderingar med 

den kategori de själva identifierar sig med, och att de sammankopplar dessa värderingar med 
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sig själva och sitt sätt att vara på. Som vi sett uttrycker cheferna exempelvis att de vill ha en 

mer öppen dialog i diskussioner och beslut och även att de är övertygande om att uppmuntran 

och belöning medverkar till att medarbetarna utgör sitt jobb bättre. Detta kan ses som exempel 

på utmärkande drag inom den sociala kategori som cheferna kan anses och vi ser att cheferna 

strävar efter den att identifiera sig med den bilden i sitt arbete genom att försöka arbeta i 

enlighet med vad den sociala kategorin står för, eller i alla fall säga att de gör det. 

 

Att de förutom att framhäva sig själva och den egna gruppen som de önskar identifiera sig 

med även framhäver en annan social kategori gör att medvetenheten om den så kallade egna 

kategorin blir tydligare vilket kan hjälpa oss att förstå att cheferna verkar ha en klar bild över 

vad de ser som det bättre ledarskapet. Då cheferna konfronteras med det som de betraktar som 

annorlunda och sämre blir det tydligare för dem att det är en annan bild de vill identifiera sig 

med. När de ser hur det kinesiska ledarskapet utförs så blir skillnaderna och olikheterna 

mellan dessa två “sociala kategorier” större vilket verkar resultera i ett större reflekterande 

över “vi och dem” och att bilden av hur cheferna vill utföra sitt ledarskap blir mer distinkt när 

den bild man inte vill identifierar sig med syns på så nära håll. Vi ser att de framhäver sitt eget 

sätt att vara på som chef och ledare som det bättre genom att kontrastera detta mot det som 

anses dominera den kinesiska kontexten. Detta kan förstås som ett sätt för cheferna att 

förstärka sin egen identitet och främja sin självkänsla, eftersom chefernas identifiering med 

den önskvärda sociala kategorin eller gruppen underlättas ju mer distinkt denna kategori eller 

grupp framstår vara. Att kontrastera det som anses önskvärt att identifiera sig med mot något 

annat som framställs som olikt, annorlunda och negativt påverkar således hur starkt vi 

identifierar oss med denna kategori. 

 

Att cheferna uttryckte sig som att de tycker att de vinner och tjänar på sitt eget sätt att utföra 

ledarskap kan ses som ett uttryck för att de identifierar sig med den kategori som de 

förknippar med hög prestige och som sammankopplas med “vinnare” jämfört med andra 

kategorier. Detta kan förstås som att människor har en tendens att se den sociala kategori som 

man önskar identifiera sig med som överlägsen andra kategorier vilket gör att man blir mer 

lojal till det som ses som den egna kategorin. Här framhäver alltså cheferna sitt sätt, och 

därmed det sättet som förknippas med den sociala kategorin eller gruppen, som det bästa och 

skapar på så sätt även distans till den andra gruppen. Detta bidrar till en starkare identifiering 

och lojalitet till den sociala gruppen och därmed en bättre självkänsla och tydligare identitet. 



35 

 

 

En del av cheferna uttryckte sig som att vissa värderingar, som att inte våga ta risker och inte 

våga göra fel, är värderingar som cheferna inte ville ha i sina företag. Detta kan förstås som 

att människor i en viss social kategori, som till exempel västerländskt ledarskap som cheferna 

i vissa fall framhäver, kan identifiera sig med andra människor som har liknande mål för 

framtiden som de själva har. Cheferna har en viss bild av vilka typer av värderingar som de 

söker och det är värderingarna som visar vägen till de mål som cheferna har. Alltså kan vi se 

att cheferna vill söka medarbetare som är lika dem själva för att få det resultat som de önskar.  

 

Enligt Social Identity Theory kan en persons identifiering med en social kategori innebära att 

man gör om dessa värderingar till sina egna, vilket innebär att en persons identifiering med en 

social kategori kan resultera i en mycket stark påverkan av en persons agerande. Att se 

chefernas tvetydiga uttalanden som uttryckt för en identifieringsprocess gör därför att vi kan 

förstå analysens påvisande av att chefer tenderar att agera i enlighet med sin bild av vad som 

är rätt snarare än att anpassa sig till kontexten. Då en människas identitet är det som definierar 

för oss vem vi är så kan vi förstå det faktum att vikten av att agera i enlighet med bilden av 

vad som är bra ledarskap får sådan stark effekt så att chefernas andra tankar om att anpassa 

sig efter kontexten inte får så stort genomslag för deras faktiska agerande. 

5 Resultat och slutsats 

5.1 Resultat 
Genom analysen ovan har vi nått ett svar på vår frågeställning: Hur förhåller sig sex chefer i 

sitt arbete till föreställningen om att man bör anpassa sig till olika kontexter, och hur kan vi 

förstå detta? Cheferna vi intervjuat uttrycker sig på ett sätt som visar på att de är medvetna om 

att det finns en föreställning om att man bör anpassa sig och att de anser att den bör tillämpas 

även av chefer som utövar ledarskap i olika kontexter. De uttrycker sig som mycket 

övertygade om att detta är viktigt och nödvändigt. Samtidigt berättade cheferna om sitt arbete 

och sin vardag på ett sätt som fick tanken om anpassning att framstå som mindre viktig, då de 

inte föreföll anpassa sig i den utsträckning som deras andra uttalanden hade indikerat. 

Anledningen till detta blev tydligare då det visade sig att cheferna föreföll ha en uppfattning 

om vad som är bra respektive dåligt ledarskap och hur man bör och inte bör bete sig som chef, 

vilken förefaller vara viktigare för dem och styra deras faktiska agerande mer. Detta kan 
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förstås som att de har värderingar kring vad som är bra och dåligt ledarskap och att dessa 

värderingar styr deras handlande mer än föreställningen om att man bör anpassa sig, då ett sätt 

att vara på uppfattas som moraliskt rätt. Att cheferna hade en viss bild om hur en bra ledare 

och bra ledarskap ser ut kan ses som att de har ett ledarskapsideal vilket de strävar efter att 

närma sig. Detta påverkar därmed deras handlingar så att de strävar efter att bete sig på ett sätt 

som överensstämmer med deras idealbild av hur en bra chef eller ledare är, och 

ledarskapsidealet fungerar på så sätt som en guide och erbjuder riktlinjer för hur de ska bete 

sig. Vår analys visar att vi kan belysa och förstå denna strävan som en identitetsprocess. Att 

cheferna pratar om bra och dåligt ledarskap kan ses som att de urskiljer olika sociala 

kategorier eller grupper och vilka karaktärsdrag i form av värderingar som är typiska för 

dessa. Saker som de framställer sig se och förknippa med kontexten, som benämns som 

typiskt kinesiskt ledarskap och typiska kinesiska ledare, förknippas med en annan social 

kategori än den egna, och den framställs som sämre. Samtidigt framhävs de egna 

värderingarna, som förknippas med den egna sociala kategorin och det goda ledarskapet, som 

bättre och cheferna uttrycker sig som att personerna runt omkring dem bör anpassa sig efter 

chefernas ideal och överta dessa värderingar. Att de kontrasterar det egna ledarskapet mot det 

som anses sämre kan ses som delar av en identitetsprocess där de försöker framhäva den egna 

sociala kategorin som mer distinkt och prestigefylld. Att ibland benämna det goda ledarskapet 

som västerländskt kan ses som ett försök att betona att personerna inom denna sociala 

kategori eller grupp har något gemensamt med avseende på bakgrund. Dessa saker gör att den 

sociala kategorin blir tydligare och därmed lättare att identifiera sig med. Identifiering med en 

social kategori resulterar ofta i att man blir mer lojal till denna grupp och det som uppfattas 

som dess typiska värderingar, och att man ofta gör om gruppens värderingar till sina egna. På 

så sätt får identifieringen en stor inverkan på hur man handlar. Eftersom processen kring att 

skapa och bibehålla sin identitet definierar för en person vem man är, kan vi genom att 

betrakta detta fall som en identitetsprocess förstå chefernas uttalanden och förklara varför 

tankar om anpassning i realiteten hamnar i skymundan. 

 

5.2 Slutsats och diskussion 
Utifrån vår analys av chefernas uttalanden kan vi göra en ansats till att förstå hur de förhåller 

sig till kontexten. I analysen ser vi att den kontext, det sammanhang, som cheferna befinner 

sig i påverkar cheferna i deras arbete och ledarskapsutövande. Vi ser att faktorer i kontexten 
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blir en viktig del i chefernas strävan efter att etablera och upprätthålla sin identitet och 

självkänsla. Istället för att anpassa sina egna värderingar efter det som de anser prägla 

kontexten så förefaller de söka identifiera sig med en idealbild av hur ledarskap ska vara och 

därmed hålla fast vid värderingar som förknippas med denna idealbild. Idealbilden av 

ledarskap förefaller så stark att de uttrycker en önskan om och tro på att andra, såväl ledare 

som medarbetare, ska och kommer anpassa sig efter denna idealbild och även de värderingar 

som denna innebär. I sin identifieringsprocess utnyttjar cheferna kontextuella faktorer, de 

värderingar som anses vara typiska för kontexten med avseende på ledarskap, som en motbild 

till hur man vill samt tycker att en chef och ledare bör vara. De faktorer som förs fram som 

representativa för kontexten framställs som negativa och kontrasteras mot det som 

representeras av den egna idealbilden. Samtidigt som kontextuella faktorer urskiljs och 

används i identifieringsprocessen distanserar de sig på detta sätt från kontexten. Att kontexten 

antar denna roll för chefernas arbete och ledarskapsutövande anser vi vara något av en 

oväntad komplexitet med avseende på relationen mellan ledarskap och kontext. Denna 

komplexitet anser vi ej tidigare har belysts tillräckligt inom den ledarskapslitteratur som 

fokuserar på kontextens och sammanhangets betydelse och blir därmed vårt kunskapsbidrag 

till befintlig forskning. 

 

Denna komplexitet anser vi blir intressant och värd att studera närmre. Att chefer kan anses 

distansera sig från den kontext de är verksamma i om de faktorer som urskiljs som typiska för 

kontexten ej överensstämmer med den egna uppfattningen om hur något bör vara genererar 

frågor kring vad detta kan få för konsekvenser för cheferna i deras arbete men även för 

medarbetarna och resten av organisationen. Även idealbilden av ledarskap utgör ett intressant 

område för vidare undersökningar. En av begränsningarna med denna uppsats är att vi inom 

ramarna för denna ej har kunnat titta närmare på chefernas idealbild av ledarskap. Naturliga 

frågor blir vad som format denna idealbild och hur den kommit att bli så homogen att chefer i 

olika åldrar och inom olika verksamheter förefaller ha en mycket lik bild över vad som 

konstituerar bra och gott ledarskap. 
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