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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Globalisering är och har varit ett aktuellt  ämne de senaste åren, man diskuterar

dess för- och nackdelar i olika sammanhang. De senaste åren har vi sett samhället

bli alltmer påverkat av kulturer från olika delar av världen, vi äter mat från andra

länder, hör främmande språk till vardags, och man tar för givet att människor ska

vara rörliga dvs. beredda att arbeta utomlands under en del av, eller hela, sin

karriär.  Vissa menar att världens befolkning blir alltmer homogen i fråga om

behov, smak etc., medan andra menar att utvecklingen går mot en starkare vilja att

bevara de lokala kulturerna och traditionerna. ( Bartlett & Ghoshal i de Wit &

Meyer, 1998)

För att överleva och vara konkurrenskraftiga måste företag anpassa sig till

förändringarna som sker, genom att hitta globala kundsegment, genom att välja

lokal anpassning el. dyl. Många organisationer och företag strävar mot att bli

transnationella1 och fusioner och joint ventures används som medel för att överleva

i den komplexa världen. Detta leder till att vi tar del av skilda kulturer även på

arbetsplatserna. (Bartlett & Ghoshal i de Wit & Meyer, 1998) Harris och Moran

(1996 s.109) menar att en kultur kan analyseras genom att studera ett teams miljö.

Det är alltså inte nödvändigt att studera hela organisationen för att få en bra bild av

kulturen. I en organisation  kan det förekomma homogena team, där medlemmarna

har liknande erfarenheter eller tänker nästan på samma sätt, men det blir alltmer

vanligt med heterogena team, där medlemmarna är diversifierade.  Under 2000-

talet kommer människor i organisationer att bli mer och mer olika i fråga om

nationalitet, religion, social klass, utbildning och arbetslivserfarenheter. Dessa
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faktorer påverkar i sin tur hur människorna kommunicerar och deras beteende

inom organisationen. (Guirdham, 1999)

När människor med olika kulturella bakgrunder möts resulterar det ofta i

missförstånd och konflikter. Det beror på flera faktorer: språk, religion, seder,

utbildning etc. För att förstå hur samarbetet över kulturgränserna i ett team

fungerar är det viktigt att se hur och varför medlemmarna agerar som de gör. (Fine,

1995)

Ledaren är en mycket viktig person i teamet och han påverkar hur samarbetet och

kommunikationen fungerar och vilka resultat som ska uppnås. I grunden står

ledaren, i ett team, inför liknande uppgifter oavsett om teamet är mångkulturellt

eller inte. När teamet är mångkulturellt måste ledaren ta hänsyn till medlemmarnas

olika kulturer och i större utsträckning skapa förståelse och respekt för individernas

skilda värderingar och åsikter. En av ledarens uppgifter blir att skapa ett

gemensamt mål som teamet kan arbeta tillsammans för att uppnå. Samarbetet i ett

mångkulturellt team kan bli framgångsrikt tack vare flera synsätt och idéer, men

det kan också misslyckas pga. motsättningar och skilda värderingar. (Berger, 1996)

1.2 Problemdiskussion

Nuförtiden använder sig många organisationer av team för att genomföra tillfälliga

projekt, utföra det dagliga arbetet etc. Eftersom organisationer idag, enligt de Wit

& Meyer (1998) strävar efter att bli transnationella, finns det ett behov av att

undersöka hur människor från olika kulturella bakgrunder arbetar tillsammans och

                                                                                                                                                                                          
1 Både decentraliserad och centraliserad, komplex, organisation med verksamhet i flera länder, beroende på var det
är mest gynnsamt för organisationen.
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vad en ledare kan göra för att underlätta samarbetet och göra det framgångsrikt. Ett

sätt att undersöka detta är att se hur ett team med blandade kulturer fungerar.

Vi är av uppfattningen att mångkulturella team medför både för- och nackdelar för

de inblandade individerna och att det är viktigt för företag, som verkar i en

internationell miljö, att vara medvetna om vilka effekter kulturskillnader kan ha på

teamets arbete. Vidare anser vi att ledaren för ett mångkulturellt team har en viktig

roll i teamets arbete, och därför vill vi veta mer om hur ledarstilen ser ut i ett

sådant team. Vi undrar också om ledaren anpassar sin ledarstil efter olika

nationella kulturer och om det är önskvärt att han gör det.

Hur samarbetet fungerar i team med blandade kulturer är även av intresse för oss

som internationella ekonomer. Vi har erfarenhet av grupparbeten från våra

utlandsstudier och från universitetet i Linköping. Snart ska vi  ut på

arbetsmarknaden och det är troligt att vi kommer att arbeta i ett internationellt

företag. Vi kommer då att hamna i situationer då vi får arbeta med människor från

andra kulturer och vi blir då tvungna att konfrontera de eventuella problem som

kulturskillnaderna medför.

Dock är det inte endast av praktiskt intresse som vi tycker att det här området är

lämpligt att studera utan vi vill även ge ett teoretiskt bidrag. Trots att det finns

mycket skrivet redan, både inom kultur- och ledarskapsområdet, och att vi har

genomfört en grundlig litteraturgenomgång finner vi inte att det område som

intresserar oss är fullständigt utforskat. Vi vill med den här uppsatsen tillföra

kunskap och ev. ge uppslag för framtida forskning inom ämnet ledarskap i team

där två nationella kulturer ingår. För att få en mer fullständig bild av hur arbetet

fungerar i ett sådant team kommer vi att se på ledarstilen ur två olika perspektiv;

ledarens egen och medlemmarnas.
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Vi kommer att använda oss av ett fallföretag, där svenskar och engelsmän arbetar

tillsammans i team, för att genomföra vår studie.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka om ledaren för ett svensk-engelskt team

bör anpassa sin ledarstil efter de nationella kulturella skillnaderna i teamet, och i

sådana fall hur. Vår avsikt är även att undersöka vilka styrkor och svagheter som är

förknippade med ett svensk-engelskt team.

För att uppfylla syftet har vi formulerat följande frågor som vi avser besvara i

uppsatsen:

• Finns det några skillnader mellan den engelska och svenska kulturen? I sådana

fall, vilka är dessa?

• Skiljer sig en svensk ledare från en engelsk och i sådana fall på vilket sätt?

1.4 Definitioner och avgränsningar

Vad det gäller kultur har vi valt att koncentrera oss på nationell kultur för att kunna

finna skillnader och likheter på denna nivå. Därför har vi inte behandlat teorier

angående exempelvis organisationskultur. Vi är dock medvetna om att den kan ha

en inverkan på ledarstilen i mångkulturella team. Mångkulturella team, liksom

nationella team, kan även påverkas av andra faktorer än kultur och ledarskap,

exempelvis kön, som vi inte kommer att behandla I den här uppsatsen.
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Vår definition av mångkulturella team är sådana som består av mer än en nationell

kultur. När vi skriver om mångkulturella team i denna uppsats menar vi de svensk-

engelska team på Saab, där vi genomförde vår empiriska studie. Vi har begränsat

denna undersökning till en av Saabs enheter, där både engelsmän och svenskar

ingår i team.

En person kan vara ledare utan att vara chef och en person kan vara chef  utan att

leda. (Yukl, 1998) Apropå detta faktum vill vi göra läsaren uppmärksam på att vi

har använt orden ledare och chef som synonymer i uppsatsen utan att skilja på

betydelsen. I båda fallen menar vi en person som är chef och inte endast en

informell ledare. Inom ledarskaps området har vi begränsat oss till ledarstilar och

situationsanpassat ledarskap.

1.5 Målgrupp

Vi vänder oss med denna uppsats främst till svenska ledare för team bestående av

engelsmän och svenskar, men även till studenter som har intresse för detta ämne.
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1.6 Disposition

Kapitel  1: Beskriver undersökningens bakgrund, problemdiskussion,

syfte, avgränsningar och målgrupp.

Kapitel  2: Beskriver  vår  vetenskapliga förhållningssätt, som påverkar

hur vi tolkar information, kommer fram till slutsatser och

hur vi har genomfört den empiriska undersökningen. 

Kapitel  3: Beskriver de teorier och tidigare undersökningar som är

relevanta för undersökningen och som är till stöd för

analysen.

Kapitel  4: Beskriver Saab, som är studiens fallföretag.

Kapitel  5: Presenterar resultatet som kommer från den

empiriska undersökningen, dvs. från intervjuerna som vi

har gjort.

Kapitel  6: Knyter ihop teorierna i kapitel 3 med den empiriska

undersökningen i kapitel 5, för att se hur väl de stämmer

överens med verkligheten. Här tillför vi även våra egna

tolkningar.

Kapitel 7: Presenterar de slutsatser som kan dras utifrån analysen i

kapitel 6.
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2 Metod
Detta kapitel är till för att beskriva hur vi förhåller oss till verkligheten och på

vilket sätt vi har kommit fram till undersökningens resultat.  Vi kommer också att

redogöra för angreppssätt, metodval och tillvägagångssätt, för att läsaren själv

ska kunna bestämma undersökningens relevans.

2.1 Vetenskapliga synsätt

En forskares bakgrund skapar hans världsbild och denna världsbild inverkar på

utformningen av de metoder som forskaren använder sig av. Traditionellt finns det

huvudsakligen två vetenskapliga synsätt om hur vetenskap ska bedrivas och hur

kunskap ska inhämtas: positivism och hermeneutik.

Kännetecknande för positivism är empirism, dvs. att det är genom iakttagelser och

slutledningar som vi bygger vår kunskap om världen. (Carlsson, 1990) Enligt

positivismen finns en sann objektiv verklighet och vetenskapens uppgift är att

avbilda verkligheten som den verkligen är. Forskaren ska vara neutral och opartisk

och endast agera som observatör. (Lundahl & Skärvad, 1999).

2.1.1 Hermeneutik

Termen hermeneutik började användas under 1600-talet och kan översättas med

tolkningskonst. Språket har en central plats inom hermeneutiken liksom begrepp

som förståelse, innebörd och tolkning. Förståelsen sammanhänger med vilka

förkunskaper, dvs. vilken förförståelse forskaren har. Förståelsens villkor blir på

det här sättet en paradox, ”för att förstå måste man redan ha förstått” och man
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brukar kalla detta villkor den hermeneutiska cirkeln. Forskaren använder sig själv

som ett instrument för att tolka det som han önskar utforska, vilket gör att han inte

kan anses vara objektiv. (Carlsson, 1990)

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan forskning om mänskliga och sociala

förhållanden bara leda fram till kunskap som är begränsad till tid och rum, pga.

kontinuerliga förändringar, vilket ger små möjligheter till generalisering. Enligt det

hermeneutiska vetenskapssynsättet går det inte alltid att skilja på fakta och

värderingar. (Lundahl & Skärvad, 1999)

Vi anser oss ha ett hermeneutiskt synsätt, eftersom vi tycker att det inte går att

återge verkligheten som den verkligen är, då forskarens erfarenheter och

värderingar påverkar bilden av verkligheten. Det är inte önskvärt, enligt vår

mening, att sträva efter objektivitet när det handlar om människor och relationer,

då vi anser att det inte går att finna någon absolut sanning utan endast troliga

tolkningar.

Vi tolkade och försökte att förstå våra respondenters erfarenheter av att arbeta i

mångkulturella team, efter att ha genomfört intervjuerna. Detta ledde alltså till att

vi tolkade andra personers subjektiva uppfattningar. Under våra år som studenter

har vi skaffat oss förförståelse i form av erfarenheter och kunskaper och denna

förförståelse påverkade oss när vi tolkade resultaten av vår undersökning. Ett

exempel på det är att vi har studerat ledarskap tidigare på universitetet och den

kunskap vi då erhöll påverkade troligen vad vi ansåg vara viktigt i denna studie. Vi

vill även göra läsaren uppmärksam på att vi har ”svenska glasögon”, vilket

påverkade våra tolkningar, speciellt när det gäller kulturella skillnader. Vi

studerade den svenska kulturen ur ett perspektiv, dvs. inifrån, och den engelska

kulturen ur ett annat, dvs. utifrån.
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Under arbetet med den här uppsatsen nådde vi nya stadier av förståelse efter hand

som vi fick tillgång till ny information och gjorde nya iakttagelser och tolkningar

av dessa. Alltså har slutresultatet av studien blivit påverkat av den kunskap vi har

erhållit, både under arbetets gång och tidigare i livet.

2.2 Angreppssätt

Vid forskning brukar man skilja mellan induktivt och deduktivt synsätt. Det

induktiva synsättet betyder i modern filosofi att slutsatser dras från det individuella

till det allmänna. Detta innebär att man utifrån enskilda fall sluter sig till en princip

eller en allmän lag. Forskare som i stället har ett deduktivt förhållningssätt till sitt

arbete utgår från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt

fall. Det är exempelvis möjligt med hjälp av teorin att göra ett antagande om ett

fenomen i verkligheten. (Patel & Davidsson, 1994)

Eftersom meningen med undersökningen är att öka förståelsen genom en

växelverkan mellan teori och empiri där varje ny intervju bygger på den redan

existerade förförståelsen som vi besitter vid det givna tillfället, anser vi att

tillvägagångssättet att dra slutsatser är en blandning mellan induktiv och deduktiv

ansats, det s k abduktiva synsättet. Detta anser Alvesson  & Sköldberg (1994), vara

det mest lämpliga synsättet vid fallstudiebaserade undersökningar, då detta synsätt

gör det möjligt att utveckla teori och empiri parallellt. Under arbetsprocessens

gång ges då utrymme till successiv utveckling av det empiriska

tillämpningsområdet samtidigt som teorierna undergår justering och förfining. På

så sätt kan forskaren utnyttja processen till att skaffa sig en djupare förståelse i

jämförelse med de tidigare nämnda synsätten separat. ( Alvesson & Sköldberg,

1994)
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Vid studiens början studerade vi lämplig teoretisk litteratur för att därefter gå

igenom befintligt material, i form av broschyrer och information på internet, om

vårt fallföretag. För att införskaffa ytterligare uppgifter om vårt fallföretag och

problemet vi ville studera, genomförde vi intervjuer och utifrån dessa kunde vi

omtolka den ursprungliga empirin för att sedan förse oss med ytterligare teori. På

så sätt har vi under studiens gång kunnat omtolka det teoretiska och empiriska

materialet i förhållande till varandra.

2.3 Metodval

För att samla in empiriska data finns två olika metoder beroende på vilken typ av

data man önskar erhålla: kvalitativ och kvantitativ metod.

I den kvantitativa metoden ska forskaren på ett så objektivt sätt som möjligt göra

sina observationer och därefter registrera vad som händer. Kvantitativa data är

fakta som kan kvantifieras och sammanställs och analyseras oftast med hjälp av

tabeller och diagram. Den kvantitativa metoden karaktäriseras av hög grad av

formalisering, struktur och kontroll. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991)

Den kvalitativa metoden försöker istället att skapa en djupare förståelse av ett

fenomen. Insamlingstekniken bygger därmed på ett närmare utbyte mellan forskare

och forskningsobjekt i form av djupgående intervjuer. Kvalitativa undersökningar

är inriktade mot mer svårkvantifierbara data som till exempel attityder, värderingar

och föreställningar. (Lundahl &Skärvad, 1999) I denna typ av undersökning agerar

forskaren ”inifrån”, dvs. denne bygger sitt resonemang på respondenternas åsikter

och värderingar. (Carlsson, 1990) Forskaren inkluderar ofta sina egna personliga
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värderingar och perspektiv när det gäller processen och resultatet genom hela

undersökningen.

Att välja en kvalitativ metod för insamlandet av data var lämpligt mot bakgrund av

forskningsproblemets karaktär, då vi har studerat ett företag mer på djupet än

många företag ytligt. Vi anser att den kvalitativa metoden bättre kan förklara den

komplexitet som föreligger vid mångkulturella team och passar oss också eftersom

vi vill undersöka bl.a. värderingar och beteenden.

Den empiriska delen av uppsatsen bygger på hur olika människor har upplevt ett

fenomen eller händelse och inte på exakta mätvärden (Bell, 1995), som en

kvantitativ undersökningsmetod hade inneburit.

2.3.1 Fallstudier

Undersökningar som intresserar sig för detaljerade och djupgående beskrivningar

och analyser av enskilda fall betecknas fallstudier. Fallstudien är lämplig för

undersökningar som syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse för ett

problemområde och ge uppslag till handlingsalternativ. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Fallet som studeras kan vara en individ, organisation eller situation. Fallstudien

utgår från ett helhetsperspektiv, vilket innebär en strävan efter att förstå helheter.

(Patel & Davidsson, 1994) Ejvegård (1996) menar att en fallstudie inte behöver

inbegripa en helhet utan att en del av ett stort förlopp kan undersökas. En renodlad

fallstudieansats kräver en längre tids studier av det utvalda fenomenet.  Vår studie

gjordes inte så djupgående att vi tycker att den kan kallas för en renodlad fallstudie

eftersom den begränsades till en tioveckorsperiod och till en begränsad del av en

organisation. Men bortsett från tidsaspekten anser vi att vår studie kan liknas vid
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en fallstudie. Vi använde oss av ett fallföretag, Saab i Linköping, för att få

primärdata till vår studie, i form av intervjuer med ledare och teammedlemmar i

mångkulturella team. Vi hade för avsikt att bidra med kunskap inom området

situationsanpassat ledarskap och mångkulturella team och fann att fallstudien var

en lämplig undersökningsform för oss.

Nackdelen med fallstudier är att ett enskilt fall aldrig fullständigt kan representera

verkligheten. Detta innebär att det krävs en försiktighet när slutsatser dras.

Resultaten blir svåra att applicera på andra objekt än det studerade. Slutsatserna i

en fallstudie får sin tyngd först när liknande studier indikerar samma resultat.

(Ejvegård, 1996) Vår avsikt är att ge ett bidrag till den övriga forskningen inom

området och ökad förståelse för problemet till dem det berör och intresserar (vår

målgrupp, se s.5). Vi anser att det är möjligt att generalisera utifrån vår studie, men

endast till andra svensk-engelska team. Vi menar att svensk-engelska team i

liknande situation kan lära sig av eller ha användning av vår studie.

2.3.2 Val av fallföretag

När vi började fundera på ett lämpligt ämne till vår magisteruppsats, kom vi

ganska snart fram till att vi ville skriva om ledarskap och gärna ur ett

internationellt perspektiv. Efterhand bestämde vi oss för att skriva om ledarskap i

mångkulturella team och började leta efter ett lämpligt fallföretag. Detta fallföretag

skulle uppfylla vissa kriterier som att det skulle vara internationellt och ha utländsk

personal i Sverige, dvs. en organisation där blandade kulturer förekom. Vid

förfrågan var det endast Saab som snabbt visade stort intresse för vår undersökning

och vi fick tillgång till information och tillåtelse att göra intervjuer hos dem. Vi

tyckte att teamen med engelsmän och svenskar, som förekom inom Saabs
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organisation, var intressanta för vår studie och valde därför Saab som vårt

fallföretag. Huvudanledningar till att vi valde Saab var: blandade kulturer i team,

intresse från företaget för vår idé och god tillgänglighet (finns i Linköping).

På Saab gavs vi möjligheten att genomföra djupa intervjuer, vilket var vår avsikt

från början och vi ansåg därför att det var tillräckligt med ett fallföretag för att

genomföra vår studie. På det här sättet kunde vi få ett givande resultat eftersom vi

skulle få flera personers syn på samma frågor och dessa personer hade olika

positioner i organisationen och tillhörde olika kulturer.

2.4 Datainsamling

Data som samlas in till en undersökning kan vara av två slag; primära- och

sekundära data. Med primära data avses sådan information som man själv samlar

in genom intervjuer och/eller observationer. Sekundära data är material som är

insamlat av andra, i form av litteratur och artiklar. (Lundahl & Skärvad, 1999)

Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991, s.76) är det ”data som redan finns”.

2.4.1 Sekundärdata

För att kunna skriva en relevant och kunskapsmässigt givande uppsats behövde vi

teorier i ämnet. Vårt syfte gjorde att vi ansåg att vi behövde använda oss av teorier

inom ledarskap, team och kultur. Vi ville presentera teorier som hjälpte oss att

definiera begreppen och hjälpa oss att positionera oss i det teoretiska fältet. För att

skapa en djupare förståelse, både för oss själva som uppsatsskrivare och för

läsaren, använde vi oss av teorier som gav olika syn på samma problem. Eftersom

vi tidigare har läst kurser, som behandlar kultur och ledarskap, på universitetet
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hade vi en viss kunskap inom området innan vi påbörjade arbetet med uppsatsen.

Den förkunskapen hjälpte oss att välja vilka teorier vi skulle fördjupa oss mer i och

vilka vi slutligen presenterar i det följande kapitlet; referensramen.

Litteraturen utgjordes av tidigare empiriska studier som liknar den studie vi har för

avsikt att genomföra samt teorier inom kultur, ledarskap och team.  Vi är medvetna

om att valet av teorier färgar uppsatsen, eftersom dessa teorier ligger till grund för

analysen och följaktligen även slutsatserna. Konsekvensen av detta är att det är

möjligt att ett annat val av sekundära källor hade kunnat göra att resultatet av vår

studie hade blivit ett annat.

Vi hittade våra sekundära källor på Linköpings universitetsbibliotek och

Linköpings och Norrköpings stadsbibliotek. Den skriftliga informationen om

fallföretaget fick vi från vår kontaktperson på Saab. Vi anser att de teorier vi valde

uppfyller våra krav på innehåll och att de bidrar till att uppnå syftet för vår studie.

2.4.2 Primärdata

Den primära insamlingen av information är de data vi har samlat in själva och

sammanställt. Vi genomförde åtta intervjuer på Saab. Fem intervjuer genomfördes

med teammedlemmar och de övriga tre med teamledare.

Intervjuer

Ett vanligt sätt att skilja mellan olika typer av intervjuer är att utgå från graden av

standardisering. Vid intervjuer med hög grad av standardisering är både

frågeformuleringen och ordningsföljden bestämd på förhand. Vid
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ostandardiserade intervjuer kan man välja frågeformulering och ordningsföljd

mera fritt, vilket gör att intervjun kan bli flexibel och situationsanpassad. Intervjuer

som har inslag av dessa båda typer kallar man för semistandardiserade intervjuer.

(Jacobsen, 1993)

Vi valde att använda oss av semistandardiserade intervjuer eftersom de är

lämpligare för att samla in data i form av attityder och värderingar. Vi ville att våra

respondenter skulle svara på samma frågor, vilket gjorde att intervjuerna blev

standardiserade till en viss grad. De frågor vi hade formulerat i förväg hjälpte oss

att hålla oss till området för vårt syfte. Vi lät respondenterna prata relativt fritt

kring deras erfarenheter av mångkulturella team och ledarskap.

Vi valde att göra personliga intervjuer, dvs. genom att besöka respondenterna på

arbetsplatsen, för att undvika missförstånd, som lättare uppstår när

telefonintervjuer görs.

För att förbereda respondenterna på intervjun skickade vi information i förväg om

vilka huvudområden vi ville diskutera med dem, tillsammans med en kort

presentation av oss själva. Innan vi gjorde detta hade vi låtit både vår handledare

på Linköpings universitet och vår kontaktperson på Saab granska frågorna för att

kontrollera relevansen och utformningen av dem. Trots dessa förberedelser finns

det faktorer som kan påverka resultatet av intervjun.

Vid intervjutillfället finns fyra sådan faktorer: en intervjuare, en respondent, en

situation och oftast ett intervjuformulär. Exempelvis är det inte säkert att

respondenten svarar på samma fråga på samma sätt om det är en yngre eller äldre

person som ställer den. (Jacobsen, 1993) Vi använde oss av bandspelare under

intervjuerna för att ha möjlighet att lyssna igenom svaren i efterhand och analysera

dem.
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Språket är ytterligare en faktor som kan ge upphov till missförstånd och

feltolkningar vid intervjuer. Vi genomförde en del av intervjuerna på svenska, vårt

modersmål, och en del på engelska. Engelska är inte vårt modersmål, men vi

behärskar språket mycket bra och eftersom vi båda var närvarande vid intervju

tillfällena och lyssnade på bandet tillsammans anser vi att våra tolkningar av

svaren är trovärdiga.

Det är omöjligt för intervjuaren att objektivt avgöra om svaren på intervjufrågorna

är pålitlig information eftersom individer tenderar att glömma, överdriva eller även

att ljuga när de konfronteras med frågor. (Lekvall & Wahlbin, 1993) När vi

genomförde våra intervjuer kan respondenternas svar ha påverkats av att de kände

sig utsatta och inte ville säga ”sanningen”. Det finns en risk att de gav svar som de

antog att vi förväntade oss, eller medvetet utelämnade känslig information under

intervju tillfället pga. detta, trots att de fick vara anonyma.

Vi har endast genomfört ett litet antal intervjuer, vilket gör att resultaten kommer

att bli beroende av individerna som vi har varit i kontakt med.

2.4.3 Val av respondenter

Vi kontaktade våra respondenter med hjälp av den personalansvarige på Saab, som

gav oss information om teamen och kontaktade flera av dem för vår räkning. Det

visade sig att många inte ansåg sig ha tid att ställa upp, men alla som visade

intresse blev intervjuade. En möjlig konsekvens av att vi endast har intervjuat

individer som ansåg sig ha tid är att deras svar kanske inte stämmer överens med

de svar, som vi skulle ha fått om vi även hade kunnat intervjua individer som inte

ansåg sig ha tid.
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Totalt genomförde vi åtta intervjuer, med personer från samma avdelning på Saab

AB, men från flera olika team. Det är svårt att säga ett exakt antal team därför att

alla våra respondenter ingår dels i fasta team och dels i tillfälliga team som skapas

för att genomföra projekt. Den information vi fick genom intervjuerna rör alltså

både dessa personers fasta och tillfälliga team. På följande sida presenterar vi

respondenterna i en sammanfattande tabell.

Person Nationalitet Position i

team

Internationell

erfarenhet

Tid på Saab

A Svensk Ledare Arbete i Tyskland, sex

månader.

6 år

B Svensk Medlem Ingen. 6 månader

C Svensk Medlem Arbetskontakter med

Sydamerika. Arbete i

Tyskland.

2,5 veckor

D Svensk Medlem Arbete i Australien, åtta

månader. Har studerat i

Tyskland, två månader.

Trainee sedan

år 2001

E Svensk Medlem Specialist på

utlandsfrågor på Saab.

Kontakter främst med

Europa och USA.

15 år

X Engelsk Ledare arbete i USA. 1,5 år

Y Engelsk Ledare Saabs Sydafrika projekt

och arbete i USA.

3 år

Z engelsk Medlem Arbete i Frankrike, tre år.

Kontakt med USA.

3 månader

Källa: Egen tabell.
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Tillvägagångssättet för att välja respondenter gjorde att fördelningen mellan

engelsmän och svenskar samt ledare och teammedlemmar blev något skev.

Engelska ledare får på det här sättet större möjlighet att påverka vår studie än

svenska ledare, medan svenska teammedlemmar får mer utrymme än engelska. Vi

har endast intervjuat en svensk ledare och en engelsk teammedlem, vilket innebär

att de delar i vårt empirikapitel som baseras på dessa intervjuer blir mycket

individberoende.
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3 Referensram

I detta kapitel kommer vi att redovisa  teorier som behandlar begreppen kultur,

team och ledarskap. Läsaren kommer följaktligen att urskilja tre relativt fristående

delar, som vi kommer att knyta ihop i slutet av kapitlet med hjälp av en

sammanfattande modell.

Vi kommer att föra en diskussion runt begreppet kultur, samt presentera tidigare

undersökningar om kulturskillnader som är av väsentlighet för vår undersökning.

Vidare kommer vi att presentera vad som karaktäriserar ett team och vad

ledarskap i team, både mångkulturella sådana och ”nationella”, innebär . Inom

ledarskap kommer vi att inrikta oss på teorier som behandlar olika ledarstilar och

situationsanpassat ledarskap.

3.1 Kultur

Kultur är ett komplext begrepp, som inte har någon enkel och klar definition

(Bjerke, 1998) menar att kultur kan ses som ett inlärt fenomen, skapat av

människan. Den är lika bland människor i en viss grupp, men annorlunda bland

människor som tillhör andra grupper. Enligt  Hall & Hall (1987) är  ”varje kultur

primärt ett system för att skapa, sända, lagra, och bearbeta information.

Kommunikation ligger bakom allt.”

Mead (i Darlington , 1994) hävdar att kultur är: ” a body of learned behaviour, a

collection of beliefs, habits and traditions, shared by a group of people and

successively learned by people who enter the Society.”
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För att definiera begreppet kultur utgår Hofstede (1991) från en modell över vad

som styr människans beteende. Han menar att varje människa bär inom sig

tankesätt, känslor och handlingsmönster, s.k. mentala program, som är till viss del

unika och till viss del gemensamma med andras. Han urskiljer tre nivåer i en

människas s.k. mentala program.

Specifikt för en individ Ärvt och inlärt

Specifikt för en grupp

eller kategori Inlärt

Universellt Ärvt

Figur 3.1. Tre nivåer av mänsklig mental programmering.  Källa: Hofstede, 1991, sid. 6

Den första nivån, människonaturen, är det som är gemensamt för alla människor.

Den är medfödd och bestämmer de fysiska och psykologiska funktionerna.

Förmågan att känna rädsla, kärlek, glädje och  sorg, att lätt observera samhället och

prata om det med andra människor tillhör denna nivå av det mentala programmet.

Vad människorna sedan gör med dessa känslor bestäms av kulturen. (Hofstede,

1991)

Den andra nivån är kultur. Hofstede  (1991) menar att en individs mentala program

lärs in under en livstid och  påverkas av den sociala miljö individen växer upp i

och hämtar livserfarenhet ifrån. Kulturen i ett samhälle innefattar delade

värderingar, förståelse, antaganden och mål. Den delade inlärningen medför i stort

sätt gemensamma attityder, uppförande och förväntningar som undermedvetet styr

Personlighet

Kultur

Människonaturen
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och kontrollerar speciella beteenden. Kultur är således produkten av en kollektiv

inlärning som endast existerar i en grupp med gemensam historia.

Den tredje nivån, personligheten, karakteriserar det som är unikt för en individ och

som han/hon inte delar med någon annan. Personligheten baseras dels på

egenskaper som ärvts via gener, dels på inlärning. (Ibid)

Utifrån ovanstående definitioner har vi valt att ansluta oss till Hofstedes definition

av kultur som är: ”Culture is the collective programming of the mind which

distinghuishes the members of one group or category of people from another.

Culture is learned, not inherited.” (Hofstede, 1991, s.5)

3.1.1 Kulturella nivåer

Flera författare har försökt beskriva kulturens komplexitet genom att dela in den i

flera nivåer. De har i metaforisk form, såsom isberg och lökdiagram, illustrerat att

det existerar mer i begreppet kultur än vad en individ kan uppfatta vid det första

ögonkastet. (Gerholm, 1994, Hofstede, 1991)
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Figur 3.2. Metaforisk bild av kulturella nivåer. Källa: Gerholm, 1994.

Artefakterna är kulturens synliga uttryck, dvs fysiska, verbala eller

beteendemässiga manifestationer som  det går att ta på, se eller höra. Artefakterna

är alltså det som andra människor kan se och uppfatta. Dessa kan illustreras som

den synliga toppen på ett isberg. (Gerholm i Sjögren och Janson, 1994)

Artefakterna reflekterar en djupare kulturell nivå av normer och värderingar från

en specifik social grupp.

Normer är den gemensamma känslan en grupp har för vad som är rätt och fel som

t.ex. skrivna lagar. Värderingar däremot bestämmer definitionen för vad som är rätt

och fel och är därmed nära relaterade till de ideal som delas av gruppen.

(Trompenaars, 1993) En del normer kan vara formulerade av internationella

organisationer eller andra professionella grupper vilka överträffar kulturella

gränser och där ett behov skapas för samtliga länder, oberoende av deras kulturella

värderingar, att hålla sig till normen. (Gerholm i Sjögren och Janson, 1994)

Artefakter

Normer och värderingar

Grundläggande antaganden
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De grundläggande antagandena är de vi omedvetet handlar efter. För att kunna

besvara frågor gällande de grundläggande skillnaderna hos kulturella värderingar

är det därmed nödvändigt att se till grunden av individers tillvaro. (Trompenaars,

1993) Schein (1985) menar att det är de grundläggande antagandena som är kultur,

medan de andra två nivåerna endast är yttringar av dessa antaganden.

Då kultur utgörs av osynliga och omedvetna grundläggande antaganden blir det

praktiskt svårt att studera den. Däremot går det att studera, med hjälp av teorier,

hur kulturella uttryck påverkar exempelvis ledarskapsstilen. Då uttrycken till stor

del härstammar från värderingarna får således artefakterna agera som

ställföreträdare för kulturen. (Gerholm i Sjögren och Janson, 1994)

3.1.2 Etic och emic

En kultur studeras inte enbart på olika nivåer utan även ur olika perspektiv,

antingen inifrån eller utifrån. Etic innebär att kulturen studeras med ett

utifrånperspektiv, där en kultur jämförs med en eller flera kulturer och där

likheterna mellan kulturerna betonas. Ett bra exempel är Lewis (1997) som

beskriver bl.a. den svenska kulturen med ”engelska glasögon” och som vi

presenterar senare i kapitlet. Emic innebär i stället att man inifrån en viss kultur

försöker öka sin förståelse av hur och varför denna kultur fungerar på olika sätt och

man fokuserar således på vad det är som är unikt med kulturen ifråga. Ett exempel

i det här fallet är svenskan Rita Mårtenson, som i sin studie beskriver den svenska

nationalkulturen. (Mårtenson, 1998) Vi kommer även att använda oss av  resultatet

av hennes studie senare i kapitlet.
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3.1.3 Interkulturell kommunikation

Kommunikation mellan individer med olika kulturer kallas interkulturell

kommunikation (Jandt, 1995). Sarbaugh (1988) anser att varje individ är unik och

ser därför varje kommunikationssituation som interkulturell till en viss grad. En

anledning till att människor ändå lyckas bra med att kommunicera är, enligt

honom, att det alltid finns vissa lika element mellan dem som kommunicerar.

Kommunikationsproblemen blir dock oftast större ju mer de olika kulturerna

skiljer sig från varandra. (Ibid)

Jandt (1995) menar att kommunikationen mellan två individer från olika kulturer

kan vara  oerhört svår eftersom båda parter använder sig av olika symboler i

språket. Det budskap som en individ framför, kan få en annan innebörd hos

åhöraren eftersom de använder sig av olika uppsättning symboler. (Jandt, 1995)

Interkulturell kommunikation brukar delas in i två kategorier: verbal

kommunikation och icke verbal kommunikation. (Collier & Thomas, 1988)

Problem som beror på den rent verbala kommunikationen är de som är lättast att

komma till rätta med. Missförstånd som uppstår pga. icke verbal kommunikation

är inte lika uppenbara. Problem i interkulturell kommunikation beror oftast inte

bara på vad som sägs, utan hur det sägs. (Ibid)

Verbal kommunikation

Språket utgör det viktigaste verktyget när en individ ska kommunicera. (Jandt,

1995) Kommunikationen försvåras om språket inte behärskas helt. Om

människorna talar olika språk finns det även termer som inte går att översätta,

därför att de bakomliggande förutsättningarna är olika. (Guirdham, 1999)



32

Bjerke (1998) anser att språk är intimt förknippat med kultur. Han kallar det för en

kulturspegel. Han menar att språk består av symboler som är meningsfulla och som

måste läras in. (Ibid)

Ickeverbal kommunikation

Då mycket av den ickeverbala kommunikationen är inlärd sedan barndomen

används den oftast utan eftertanke, vilket kan ställa till stora problem om den

misstolkas. Exempel på dessa kan vara kroppsspråk, fysiskt avstånd, ögonkontakt

och intonation. (Ferraro i Bjerke, 1998) Kroppsspråk innefattar, exempelvis,

många aspekter. En aspekt är hur en individ rör huvudet. Vissa kulturer skakar t.

ex. på huvudet när de menar ja, vilket många andra kulturer skulle misstolka. En

individs ansiktsuttryck är en annan aspekt. Leende uppfattas olika av olika

kulturer. Gester kan också ge upphov till missförstånd mellan individer av olika

kulturer. (Collier & Thomas, 1988)

I länder med många regler och lagar tenderar kommunikationsstilen att bli mer

uttrycksfull. Människor pratar mer med händerna och det är socialt accepterat att

höja rösten och att visa sina känslor. Länder som är kända för sin lugnare

kommunikationsstil är Storbritannien, Singapore och de nordiska länderna.

(Guirdham, 1999)

3.1.4 Nationella kulturer

Enligt Hofstede (1991) bör nationer inte jämställas med samhällen, då samhällen är

historiska, dvs. de har funnits länge, medan nationer är ett  begrepp som

introducerades på senare tid.
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Hofstede menar att samhällen är utvecklade former av sociala organisationer,

medan nationer består av klart skilda grupper. Därför anser han att kultur borde

förknippas med samhällen hellre än med nationer. Begreppet nationell kultur

används ändå mestadels för att referera till de allmänna karaktärerna för en specifik

nations befolkning. Detta görs för att det är mycket lättare att erhålla fakta om

nationer än om samhällen. (Hofstede, 1991)

Lewis (1997) menar att det inte går att komma ifrån generaliseringar beträffande

utmärkande drag hos en viss nation. När man jämför nationella kulturer är det

viktigt att tänka på att det inte är enstaka individer som jämförs (Bjerke, 1998)

Daun (1998) menar att individuella skillnader ska bortses från och fokus ska riktas

mot det som förenar en nationskultur.

För att bättre förstå begreppet nationell kultur och hur kultur påverkar individer,

har vi valt att presentera Hofstedes och Trompenaars dimensioner. Hofstede och

Trompenaars är två av de få forskare som faktiskt har försökt att mäta begreppet

kultur och därför kommer vi att presentera resultaten av deras undersökningar

nedan. Båda har blivit hårt kritiserade pga. sin undersökningsmetod och

tillämpning av resultatet, men trots detta har resultaten använts i flera andra

forskarstudier. (Segalla, Fischer & Sandner, 2000)

Hofstedes dimensioner

Hofstede gjorde en studie av IBM  som ledde till en klassificering  av fyra

dimensioner som bygger på kulturella skillnader. (Vi hänvisar till Bilagan för

vidare information.) Studien omfattade 50 länder och 3 flernationella regioner, ett

exempel på en av regionerna är Östafrika, där Etiopien, Kenya, Tanzania och

Zambia ingår. (Hofstede, 1991) Dimensionerna är:
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• Maktdistans

• Individualism vs Kollektivism

• Maskulinitet vs Feminitet

• Osäkerhetsundvikande

Dessa fyra dimensioner kompletterades senare med ytterligare en dimension som

kallas lång och kort tidsorientering. Denna dimension kom till eftersom den fjärde

dimensionen, osäkerhetsundvikande, inte var gällande i den kinesiska kulturen då

den var avsedd till att passa till Västvärlden. (Zander, 1997)

Maktdistans

Maktdistans speglar en kulturs sätt att hantera faktumet att människor är olika. Det

bygger på hur beroendeförhållanden ser ut i ett land. Den kulturella synen på

maktdistans inverkar på organisationer och dess syn på exempelvis auktoritet och

makt. Maktdistans betecknar i hur hög grad de mindre mäktiga medlemmarna av

organisationer i ett land förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämlikt.

(Hofstede, 1991)

I länder med hög maktdistans uppfattar överordnade och underordnade varandra

som ojämlika. Organisationer med hög maktdistans tenderar att vara centraliserade

med en byråkratisk struktur. De underordnade förväntas att bli beordrade av sina

chefer, vilka i sin tur förväntar sig strikt lydnad. I länder med låg maktdistans

däremot uppfattar överordnade och underordnade varandra som jämlika.

Organisationerna är decentraliserade med platta strukturer och med ett begränsat

antal chefsnivåer. (Ibid)
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Enligt Hofstedes undersökning är maktdistansen låg i både England och Sverige.

Det finns bara en liten skillnad mellan dem.

     Låg                                                                      Hög

      Sv.  England

Figur 3.3. Skillnaden mellan Sverige och England i Hofstedes dimension ”Maktdistans”.

Källa: Egen figur efter Hofstede 1991.

Individualism vs Kollektivism

Denna dimension innebär den grad till vilken individerna är integrerade i grupper. I

en individualistiskt kultur anses individens intressen starkare än gruppens där var

och en förväntas sköta sig själv och sina närmaste i familjen. I en kollektiv kultur

däremot integreras människor redan från födseln och framåt i starka väl

sammanhållna grupper som under en individs hela livstid försöker skydda denne i

gengäld mot en stark lojalitet. Individen sätter då gruppens intresse före sina egna.

(Hofstede, 1991)

I en individualistisk kultur förväntas de anställda bete sig i enlighet med deras egna

intressen och arbetet måste organiseras så att dessa sammanfaller med

arbetsgivarens intressen. I en kollektiv kultur agerar alltid den anställde  i enlighet

med sin grupps intressen, vilka inte behöver sammanfalla med dennes individuella

intressen. Vidare råder det ett samband mellan individualism och låg maktdistans

samt mellan kollektivism och hög maktdistans. Detta innebär att i länder som är

kollektiva är individer inte enbart beroende av gruppen utan de även beroende av

maktpersoner och vice versa. (Hofstede, 1991)
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Enligt Hofstedes undersökning är England ett mer individualistiskt land än

Sverige, men båda länderna anses vara väldigt individualistiska.

Individualism                                                                                               Kollektivism

     England             Sverige

Figur 3.4. Skillnaden mellan Sverige och England i Hofstedes dimension ”Individualism vs

kollektivism”. Källa: egen figur efter Hofstede 1991.

Maskulinitet vs Feminitet

Maskulinitet respektive feminitet refererar mer till sociala kulturella skillnader än

till biologiska skillnader. I maskulina samhällen är de sociala könsrollerna tydliga

och åtskilda. Män ska vara självhävdande och inriktade mot materiell framgång,

medan kvinnor förväntas vara mer anspråkslösa, ömma och sträva efter bra

relationer. (Hofstede, 1991)

Maskulinitet och feminitet får även implikationer inom organisationer. Företag i

maskulina länder, som exempelvis, Storbritannien, betonar prestation och ambition

där konkurrens ses som positivt. I feminina kulturer, som Sverige, fokuseras

värderingar som tex. intresse för andra, för relationer och för livskvalitet. Inom

organisationer i feminina länder finns det fler kvinnor med högre befattningar.

(Ibid)

Kulturskillnader mellan Sverige och Storbritannien är som störst inom

dimensionen maskulinitet. Sverige kommer sist på skalan, vilket innebär en
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extremt hög grad av feminitet, medan England präglas av hög grad av maskulinitet.

(Hofstede, 1991)

Maskulinitet                                                                                                    Feminitet

England Sverige

Figur 3.5. Skillnaden mellan Sverige och England i Hofstedes dimension ”Maskulinitet vs

Feminitet”. Källa: egen figur efter Hofstede 1991.

Hofstede (1991) menar att skillnader i denna dimension kan vara en tillgång för

mångkulturella organisationer, eftersom både en stark strävan efter framgång och

goda relationer i organisationen behövs.

Osäkerhetsundvikande

Osäkerhetsundvikande handlar om hur hotade människorna i en kultur känner sig

inför osäkra  och okända situationer. I kulturer med hög osäkerhetsundvikande

finns det ofta många formella regler och lagar. Dessa kulturer har dessutom mycket

strukturerade organisationsaktiviteter och människorna i sådana kulturer uppfattas

som upptagna, ryckiga, känsloladdade, aggressiva och aktiva. I länder med lågt

osäkerhetsundvikande, däremot, ogillas regler, både skrivna och oskrivna. I dessa

länder uppfattas människorna, å andra sidan, som lugna, lättsamma, slöa,

behärskade och lata. (Ibid)

Hofstede menar att skillnader i denna dimension utgör ett allvarligt problem i

internationella företag. Har man olika inställning till regler så är det svårt att hålla

samman verksamheten. I länder med lågt osäkerhetsundvikande känner sig både

chefer och underordnade obehagliga till mods med en uppsättning strikta regler,
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speciellt om dessa aldrig följs. Lika dåligt mår människor i länder med starkt

osäkerhetsundvikande om sådana regler saknas.

Enligt Hofstede har både den svenska och engelska individen låg grad av

osäkerhetsundvikande. Skillnaden länderna emellan är liten.

Låg         Hög

            Sverige     England

Figur 3.6. Skillnaden mellan Sverige och England i Hofstedes dimension

”Osäkerhetsundvikande”. Källa: egen figur efter Hofstede 1991.

Lång vs kort tidsorientering

Den femte dimensionen relaterar till synen på tid. Ett långt tidsperspektiv

inkluderar fokusering på framtiden, att arbeta med projekt som har lång

avbetalningstid. Dessa kulturer fokuserar på framtid snarare än nutid och dåtid.

Kina och Taiwan är två exempel på länder vars kultur förespråkar lång

tidsorientering. En kort tidsorientering medför en respekt för traditioner, sociala

skyldigheter och historia. Tidsorienteringen är fokuserad på dåtid och nutid snarare

än framtid.

Sverige och Storbritannien är två länder med kort tidsorientering.

Kort-   Långtidsorientering

England            Sverige

Figur 3.7. Skillnaden mellan Sverige och England i Hofstedes dimension ”Lång vs kort

tidsorientering”. Källa: egen figur efter Hofstede 1991.
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Trompenaars dimensioner

Trompenaars definition på kultur är : ”Culture is the way in which a group of

people solves problems.” (Trompenaars, 1993, s. 7)

Trompenaars anser att människor från skilda kulturer har olika sätt att lösa

liknande problem. Han hävdar att det inte finns ett sätt på vilket människor löser

problem. (Trompenaars, 1993) För att en meningsfull kommunikation eller ett

meningsfullt möte ska ske, krävs det att människorna som umgås har gemensamma

sätt för att bearbeta information. Med andra ord förutsätts det att personer tolkar

innebörden i det som sägs med ungefär samma system för att ett möte skall bli

betydelsefullt. ( Mårtensson, 1998)

Trompenaars samlade  data från 30 olika företag i 47 länder. (Mårtenson, 1998)

Studiens resultat ledde till en klassificering av sju dimensioner, vilka Trompenaars

delar in i tre områden.

Det första området är ”relationer mellan människor” och här ingår de första fem

dimensionerna som Trompenaars kallar :

• Universalism- Partikularism

• Individualism- Kollektivism

• Neutralitet- Emotionalism,

• Diffus – Specifik

• Presterad Status.

De resterande två områdena är uppfattningen om tid och relationen till naturen. Vi

kommer nedan att redogöra för de sju dimensionerna .
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Universalism vs Partikularism

Denna dimension utgår enligt Trompenaars från hur vi bedömer olika människors

beteenden. Universalister, eller regelbaserat beteende innebär att människor bör

följa de regler som samhället satt upp. Ett exempel på detta kan vara att inte köra

mot rött ljus. Enligt universalisterna skulle tillåtelse av olagliga handlingar i

längden innebära ett fall för samhällets system. En partikularists omdöme

fokuseras på gällande omständigheter. De anser att beteendet är beroende av vilken

person som är ansluten till omständigheten. Är det min vän, bror, syster, make (-a),

mitt barn eller en annan person jag tycker mycket om eller hatar, bör jag enligt

partikularisten bevara, försvara eller avstå från denna person oavsett vad reglerna

säger i samhället. England och Sverige anses av Trompenaars vara länder med hög

universalism.

Individualism vs  Kollektivism

Trompenaars beskriver individualisten som en person som söker tillfredställa de

egna behoven och sedan förhandla om dessa inom gruppen och kollektivisten som

en person som sätter upp ett gemensamt mål för gruppens bästa. Enligt

Trompenaars studie är England och Sverige länder med hög individualism.

Neutralitet vs Emotionalism

Denna dimension kretsar enligt Trompenaars kring om interaktioner mellan

människor är objektiva och sakliga, eller om det är accepterat att visa sina känslor.

England är ett land som tenderar att vara neutralt, medan Sverige är ett land som

inte hamnar i någon av de extrema riktningar, utan hamnar snarare i mitten på

dessa två.
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Diffus vs specifik

Med denna dimension menas hur djupt en människa blir involverad i

affärsrelationer. Med kulturer som är specifika menas de som skiljer mellan

relationerna på arbetet och på fritiden. I diffusa kulturer påverkar arbetssituationen

även det övriga umgänget, en underordnade visar stor respekt för den överordnade

även då de möts på fritiden. England tenderar att vara ett specifikt land, medan

Sverige tenderar att vara ett mer diffust land.

Presterad status vs tilldelas status

Presterad status betyder att varje person bedöms utifrån de senast utförda arbetena

och tidigare register. Alternativet är att en person tilldelas status utifrån släktskap,

kön, ålder, kontakter och utbildning. I en prestationsinriktad kultur brukar frågan

oftast lyda: ” Vad studerade Ni?, medan frågan skulle bli: ” Var studerade Ni?”, i

en kultur där status tilldelas. Enligt Trompenaars undersökning tycker både

engelsmän och svenskar att status bör erhållas genom prestationer.

Tid

Denna dimension refererar till hur individer ser på tidsbegreppet. Enligt

Trompenaars (1993) finns det en sekventiell syn på tid: en serie av passerande

händelser, och en synkroniserad syn på tid : det förflutna, nutiden och framtiden är

sammansvetsade så att idéer om framtiden och minnen från det förflutna båda

skapar de nutida aktionerna. Synen på tid bidrar till svårigheter i planering,

strategiutformning och investeringar i affärsmässiga sammanhang, när de

inblandade ser olika på begreppet. Denna dimension liknar Hofstedes dimension

”Lång- och kort tidsorientering”. Den sekventiella synen på tid motsvarar kort

tidsorientering, medan den synkroniserade synen motsvarar lång tidsorientering.

Enligt Trompenaars ser individer i nordvästra Europa (alltså både svenskar och
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engelsmän) på tid som ett linjärt förlopp, och att agera i ordning med minimal

ansträngning och maximal effekt anses vara effektivt. Detta är det sekventiella

sättet att se på tid, allting har sin tid och förändringar eller oväntade händelser gör

den sekventiella individen osäker.

Relationen till naturen.

Det finns två generella sätt att se på naturen. Det ena sättet är att individen kan och

ska kontrollera naturen. Kulturer med denna syn tenderar att se organisationer som

en maskin. Enligt det andra sättet är människan en del av naturen och måste

således anpassa sig efter den. Kulturer med denna syn betonar organisationen som

en produkt av naturen och organisationen bör ta hänsyn till sin omgivning och den

ekologiska balansen. Både svenskar och engelsmän har den sistnämnda relationen

till naturen. (Trompenaars, 1993)

Kritik mot  Hofstedes och Trompenaars undersökningar

Hofstedes och Trompenaars undersökningar har under årens lopp fått en del kritik.

Sjögren & Janson (1992) kritiserar Hofstede bl.a. för att han gjorde sin studie med

hjälp av data från 60- och 70-talet. Således har han jämfört data från två skilda

punkter i tiden, men endast med fyra års mellanrum, vilket Sjögren och Janson

hävdar vara ett alldeles för litet tidsintervall. Detta medför att Hofstedes antagande

om kulturers stabilitet är grundat på hans resonemang och inte på empiriska data.

Segalla, Fischer & Sandner (2000) kritiserar både Trompenaars och Hofstede för

att de i sina undersökningar fokuserar mest på amerikanska värderingar och

amerikansk organisationsbeteende, och menar då att deras undersökningar är svåra

att applicera, exempelvis, på europeiska organisationer.
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Joynt & Warner har riktat kritik mot möjligheten att generalisera Hofstedes resultat

till hela nationen, då Hofstede genomförde den i endast ett företag. (i Sjögren &

Janson, 1992)

Sjögren & Janson (1992) menar att Hofstedes dimensioner kan fånga olika typer av

variabler i olika kulturer, vilket även Segalla, Fischer & Sandner (2000) håller med

om. Människor  uttrycker sig olika och lägger olika vikt vid variablerna. (Ibid)

Hofstedes dimensioner fångar upp variabler som andra forskare delar upp i flera.

(Sjögren & Janson, 1992) Trompenaars delar, exempelvis, upp en av Hofstede

dimensioner i två dimensioner. (Hofstede, 1996)

Trompenaars kritiseras av Hofstede bl. a. för att ha använts sig av andra forskares

dimensioner. Trompenaars har exempelvis tagit två av sina dimensioner från

Kluckhohn & Strodtbeck och två från Hofstede. (Hofstede, 1996) Han tycker heller

inte att Trompenaars undersökning är trovärdig. Han menar att om den vore det, så

borde Trompenaars ha sammanställt länderna med utgångspunkt från de sju

dimensioner han har, vilket han inte har gjort. (Ibid)

Trompenaars undersökning är mer inriktad på relationer. Hans dimensioner kan

användas både på arbetsplatsen och i det sociala livet. Hofstedes undersökning

inriktas, emellertid, mer på relationer på arbetsplatsen och eftersom vi vill

undersöka hur förhållandet mellan svenskar och engelsmän är på arbetsplatsen,

kommer vi i analysen enbart att använda oss av Hofstedes dimensioner.

3.1.5 Stereotyper

Nu ska vi presentera vad som sägs vara typiskt för den svenska respektive den

engelska kulturen. Vi kommer även att återge vad som karaktäriserar svenskt
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respektive engelskt ledarskap. Dessa karaktärsdrag och ledarstilar har vi

sammanställt utifrån tidigare undersökningar, vilka har genomförts med svenskar

som arbetar utomlands (Mårtensson, 1998) och med utländska affärsmän som har

arbetat eller arbetar med svenskar (Phillips-Martinsson, 1992). Vi presenterar även

åsikter av Tollgerdt-Andersson och Lewis, varav den förstnämnda ser på svenskt

ledarskap ur ett svenskt perspektiv medan Lewis är engelsman och har forskat

mycket om kulturella skillnader. (www.crossculture.com/rdl/rdl.html, 2001-12-27)

Svenskar

Mårtensson (1998) återger Dauns beskrivning av den svenska nationalkulturen

som går ut på att svenskar har en mycket stark betoning på att man ska vara

anspråkslös och modest, vilket återspeglas i att svenskar strävar efter att vara

”lagom”. Att vara lagom innebär även att undvika konflikter och kollektivt

underordna sig. Även Phillips-Martinsson (1992) förklarar att svenskar anses vara

rädda för konflikter. Enligt henne anser engelsmän att andra karakteriserande

egenskaper hos svenskar är att de är vana att komma med förslag, de är okänsliga

och småpratar inte. Enligt Lewis (1997) anser människor över hela världen att

svenskar är ärliga, välinformerade, effektiva arbetsmyror som framställer

kvalitetsprodukter. Enligt Mårtensson (1998) beskrivs svenskar också som

tålmodiga, återhållsamma, måttliga och med kontrollerade känslor.

Lewis (1997) presenterar resultatet av en undersökning som han har genomfört

med hundra svenska affärsmän, där de ombads lista de tio egenskaper som de

ansåg vara typiskt svenska. Resultatet blev: samvetsgrannhet, ärlighet, lojalitet,

tolerans, jämlikhet, fredsälskande, naturälskare, renlighet, vänlighet och

anspråkslöshet. Lewis påpekar att det är intressant att endast positiva egenskaper

nämndes. Några andra karaktärsdrag hos svenskar är enligt Lewis (1997) att: de

ogärna motsäger sina kollegor, de kan verka oflexibla eftersom de är lojala till
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beslut som har fattats genom konsensus, de kan diskutera tekniska detaljer i

evighet, men klarar bara av att småprata i 10-15 minuter, tystnad behöver inte vara

negativt, eftersom svenskar är eftertänksamma och ganska introverta.

Enligt Mårtensson (1998) finns tecken på ökad individualism, minskat

konfliktundvikande, samt en positiv inställning till mångfald både i livet och i

samhället hos den yngre generationen svenskar. Det svenska samhället är, enligt

Daun (i Mårtensson 1998) modernt, vilket visar sig i att det är industrialiserat,

välorganiserat, mänskligt, rättvist och demokratiskt. Svenskar anser sig vara

mycket engagerade i samarbeten och kollektivt umgänge, tex. körer och frivilliga

organisationer. Att visa solidaritet anses också vara viktigt av svenskarna.

Skandinaver i allmänhet tänker oftast igenom sina beslut noggrant innan de

presenterar dem. De ändrar inte uppfattning i första taget och, framförallt svenskar

använder sitt språk på ett demokratiskt sätt med ett minimum av statusmarkeringar

och med en utpräglad informell jämlikhet. De använder sig oftast inte av inledande

artighetsfraser, kommer snabbt till saken och använder sig uteslutande av ”du-

formen”. (Lewis, 1996)

Engelsmän

Enligt Lewis (1997) är det engelska samhället uppdelat som en följd av de sociala

klasserna och den stora medelklassen har inte något politiskt parti som företräder

dess intressen. Lewis beskriver engelsmännen som ett köande folk och förklarar att

ett av de få tillfällen då en engelsman protesterar högljutt är när någon försöker

tränga sig i en kö. Vidare förklarar han att engelsmän ser sig själva som ärliga,

resonabla och omtänksamma. Han nämner även deras s.k. öbo-mentalitet, som

yttrar sig i starka vanor och att förändringar inte uppskattas.
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Engelsmän, enligt Mårtensson (1998), anser att det är viktigt att följa spelreglarna

och att det är viktigare att samarbeta än att vinna. Det är också viktigt för

engelsmän att ha humor och komma bra överens med andra förklarar hon. Även

Lewis (1997) menar att humor är viktigt i det engelska samhället, det fungerar som

en slags säkerhetsventil. Han förklarar att engelsmännen anser att så länge det finns

humor finns det hopp! Enligt Mårtensson (1998) anser inte engelsmännen att

bekanta bör tyngas med problem, vilket innebär att även om det är svårt för

individen ska andra få ha det lätt. Engelsmän undviker uppenbar fientlighet,

självhävdelse och de betonar även det praktiska  framför det rationella.

(Mårtensson, 1998)

Ett annat karaktärsdrag är att engelsmän är reserverade och anser att alla ska

behandlas som främlingar, till och med mellan barn och föräldrar finns en viss

formalitet. Traditionellt finns också ett intresse för trädgårdar och det är vanligt att

leva utomlands under längre perioder, vilket bl.a. tyder på att engelsmän ofta inte

knyter starka band till andra personer. (Mårtensson, 1998) Enligt Lewis (1997) har

engelsmän lätt för att umgås med andra engelskspråkiga nationaliteter, liksom med

nordbor, holländare och japaner.

Engelsmän använder sig mycket av underdrifter i sitt språk, de är mästare på att

uttrycka sig vagt för att ge ett artigt intryck och undvika öppna konflikter. De är

också bra på att ”prata på” om de önskar förhala en fråga eller förvilla motparten.

(Lewis, 1996) Detta stämmer överens med Phillip-Martinssons beskrivning av

engelsmännens sätt att vara indirekta och direkta samtidigt. Phillips-Martinsson

(1992) förklarar vidare att engelsmän anses vara befallande, av bl.a. svenskar, och

att de använder sig av centralt beslutsfattande.
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3.1.6 Hur kulturen påverkar ledarskapet

Ledare använder mycket av sin tid åt att kommunicera med sina medarbetare,

vilket kan vara svårt även i nationella miljöer, men i en mångkulturell miljö blir

det ännu mer krävande. (Mårtensson, 1998) Därför anser vi att det kan underlätta

teamets arbete om ledaren är medveten om de kulturella skillnader som kan

förekomma i teamet, och hur ledaren själv kan vara påverkad av sin nationella

kultur. I det följande stycket kommer vi att presentera synen på svenska respektive

engelska ledare, enligt tidigare studier.

Svenskt ledarskap

Typiskt för svenska ledare sägs vara ”mjukheten” i deras sätt att umgås med sina

medarbetare, de har en informell framtoning. För att fatta beslut försöker han/hon

att få stöd av sina medarbetare. Svenska ledare är dämpade, tillbakadragna och

försiktiga jämfört med ledare från flera andra länder, exempelvis England. De

döljer gärna den makt de har och lägger mycket vikt vid att diskutera sig fram till

mål, beslut etc. I Sverige är det mycket viktigt att nå konsensus för att veta att alla

kommer att följa besluten. (Mårtensson, 1998) Lewis (1997) förklarar att svenska

ledare inte använder sig av direkta order utan anvisningar eller förslag, som sedan

delegeras till de underordnade. Enligt Lewis (1997) litar svenska ledare till

noggrann planering och detaljerade rutiner för att utöva sitt ledarskap.

Enligt Tollgerdt-Andersson (1996) anser svenska ledare att det viktigaste för att

vara framgångsrik är att formulera mål och styra verksamheten efter dessa, utan att

ägna sig åt detaljstyrning. Det anses också vara viktigt att tycka om människor,

lyssna på dem, skapa ett gott samarbetsklimat och att vara ärlig. En ledare bör

också inge respekt och utstråla auktoritet och energi. (Tollgerdt-Andersson, 1996)
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Svenska ledare tycker att deras relation med medarbetarna präglas av tolerans,

förtroende och öppenhet. De anser också att det är önskvärt att man luckrar upp

hierarkierna och skapar större flexibilitet. (Tollgerdt-Andersson, 1996) Detta

framkommer även i Phillips-Martinssons (1992) jämförelser mellan svenskar och

engelsmän. Phillips-Martinsson (1992) menar också att svenska ledare anses vara

veka och obeslutsamma av engelsmän. I en studie om utlandssvenskar i

Storbritannien framgår det att  de svenska ledarna anpassade sig till den engelska

kulturen genom att bli mer auktoritära i sin ledarstil. (Mårtensson, 1998)

Engelskt ledarskap

I Storbritannien karaktäriseras ledarskapet av en social och politisk förmåga.

Ledaren förväntas inte ha specialist kunskaper utan en allmän förmåga att motivera

sin personal och uppnå ett gott arbetsklimat. Engelska ledare har en viss motvilja

mot att dokumentera och standardisera, men för övrigt är situationen i

Storbritannien mer formell än i Sverige, tex. hålls fler formella

styrelsesammanträden. Beslutsfattandet sker genom kompromisser och det anses

inte fel att ändra ståndpunkt, men de engelska ledarna har en bestämd ledarstil,

dvs. det är ledaren som fattar besluten. (Mårtensson, 1998) Detta stöds av Phillips-

Martinsson (1992) som förklarar att de engelska företagens hierarkiska nivåer har

stor betydelse och att beslutfattandet är centraliserat.

Enligt Tollgerdt-Andersson (1996) anser de engelska ledarna att deras viktigaste

uppgift är att skapa ett lag av medarbetarna, motivera och engagera dessa samt ge

dem tydlig information. Det är också mycket viktigt att skapa personliga och

sociala nätverk eftersom ledarrollen i England inte främst grundar sig på utbildning

och kompetens.
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Ledarens relation till medarbetarna karaktäriseras av öppenhet och tolerans, trots

att statusskillnaderna mellan högsta ledningen och ledare längre ner i hierarkin är

stora. Kommunikationen är oftast informell och man använder sig av förnamn.

(Tollgerdt-Andersson, 1996) Enligt samma studie som vi nämner under ”svenskt

ledarskap” blir engelska ledare i Sverige mer konsulterande än de är i England.

(Mårtensson, 1998)

Lewis (1997) menar att engelska ledare använder sig av humor i flera situationer,

exempelvis för att visa att de inte är överens med motparten.

3.2 Team

Dagens samhälle fokuserar alltmer på förekomsten av grupper. Det blir allt

vanligare att arbeta i grupp, exempelvis för att genomföra ett projekt. Men vad är

egentligen en grupp?

En definition är: ” En grupp är två eller flera av varandra ömsesidigt beroende

individer som påverkar varandra i ett socialt samspel.” ( Bruzelius & Skärvad,

1995)

Grupper kan vara av informell eller formell karaktär. Ett gemensamt intresse eller

ett gemensamt personligt samhörighetsförhållande kan vara grunden till en

informell grupp. I dessa grupper bestäms den enskildes position av personlighet

och samspel med de övriga. Formella grupper återfinns främst inom

arbetsorganisationer, och dessa formas för att utföra vissa uppgifter i strävan mot

de organisationsmål som finns. Formella grupper har ett bestämt och oftast uttalat

syfte, med rutiner, regler och ett formellt system såsom avdelningar och
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projektgrupper. Ett annat mer använt ord för grupper på en arbetsplats är team.

(Svedberg, 1997)

Ett team definieras av Katzenbach & Smith som : ” A team is a small number of

people with complementary skills who are commited to a common purpose, set of

performance goals and approach for which they hold themselves mutually

accountable. ” (i Bruzelius & Skärvad, 1995)

Liksom individer, har team sina egna personligheter. Det är ofta det som skiljer det

ena teamet från det andra. Ett team kan betyda olika saker för olika människor.

Ledare och teammedlemmar kan skilja sig avsevärt åt i sin syn på ett särskilt team.

Kulturella skillnader är ytterligare en faktor som påverkar teamets personlighet.

(Leigh & Maynard, 1995)

3.2.1 Mångkulturella team

Mångkulturella team påverkas av flera faktorer: språk, seder och bruk,

organisationens arbetssätt, rutiner, etc. Eftersom gemensamma beslut skall tas i

mångkulturella team krävs det att varje medlem är medveten om de andra i teamet,

deras åsikter och kunskaper. För att teamet skall lyckas med sina uppgifter bör

medlemmarna därmed lära sig förstå andra kulturer, språk, öka sina kunskaper om

landet, etc. (Harris & Moran, 1996). Det är även viktigt att medlemmarna försöker

öka medvetenheten om den egna kulturen för att på så sätt förstå hur personer

påverkas i tanke och handling av andra kulturer. (Berger, 1996)
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3.2.2 Styrkor och svagheter

Mångkulturella team kan bidra till vad som kallas för organisationens ”glue

technology”: Med detta menas att oberoende, självstyrande nationella dotterbolag

och andra affärsenheter uppmuntras att samarbeta med varandra.  (Evans i

Schneider & Barsoux, 1997)

Mångkulturella team  ger teammedlemmarna möjlighet att bättre förstå

internationella ärenden och att uppskatta mer det ömsesidiga beroendet mellan

olika enheter. Dessa team ger även ledaren och organisationen chansen att lära sig

hur man fungerar effektivt inom olika kulturer,  gentemot leverantörer, kunder eller

anställda. (Schneider & Barsoux, 1997)

En anledning till att mångkulturella team skapas är att försöka att uppnå effektivare

beslutsfattande, och för att uppmuntra större kreativitet och innovation.

Komplexiteten och den snabba  förändringen i den internationella affärsmiljön,

medför en ökad kvalitet av beslutsfattandet, när människor från olika kulturella

bakgrunder arbetar tillsammans. Schneider & Barsoux (1997) menar att kulturella

skillnader skapar flera olika perspektiv och åsikter vilket minskar osäkerheten och

otydligheten som förekommer vid beslutsfattande. Kulturella skillnader kan också

bidra till nya sätt att se på gamla problem, genom att skapa möjligheten för större

kreativitet och innovation. (Schneider & Barsoux, 1997)

Mångkulturella team kan också minska risken för ensidighet och påtryckningar för

anpassning som kan uppstå i grupper där det finns för många likasinnade individer.

(Schneider & Barsoux, 1997) Den kulturella mångfalden gör att gruppdynamiken

blir mycket mer komplex än i ett nationellt team. Denna mångfald kan skapa

konflikter i teamet och kommunikationsproblem. Det finns större risk för frustation
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och missnöje, vilket kan leda till högre omsättning av teammedlemmarna.

(Schneider & Barsoux, 1997)

Mångkulturella team kan antingen underlätta eller hindra produktiviteten i ett

företag. En studie som gjordes av Belbin i Storbritannien visar att mångkulturella

team visade sig vara  effektivare än de team som bestod av enbart ”stjärnor” (dvs.

de bästa och de smartaste), eller av individer från samma kultur. En annan studie

visar att mångkulturella team presterar bättre än nationella team när det gäller att

lösa ett problem och ge alternativa lösningar. Nackdelen med mångkulturella team

ligger i att kunna komma fram till en gemensam lösning. (Schneider & Barsoux,

1997)

Mångkulturella team måste konfronteras med skillnader i attityder, värderingar,

beteenden, erfarenheter, bakgrunder, förväntningar och även i språk. När

medlemmarna i ett team är likasinnade , finns det färre problem att hitta ett

arbetssätt som passar alla medlemmar. (Schneider & Barsoux, 1997)

3.2.3 Team och ledarskap

Ledarskap i ett team innebär ett ansvar för effektiviteten, samhörighet och

erkännande från omvärlden. Detta ansvar kan delegeras till medlemmarna i teamet

om ledaren vill. (Yukl, 1998)

Ledarens förmåga att leda är avgörande för om teamets arbete ska bli

framgångsrikt. Yukl (1998) menar att en bra ledare ser till att teamet använder sig

av en systematisk beslutsprocess, men han/hon bör inte dominera denna. Det gäller

för ledaren att hitta balans mellan att vara aktiv, driva beslutsprocessen, och att
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vara passiv, inte dominera diskussionen. (Yukl, 1998) Varje medlem i teamet har

sina erfarenheter och kunskaper och när de samarbetar effektivt uppnås bättre

resultat än när varje person arbetar individuellt. (Berger, 1996)

I multikulturella team måste ledaren vara medveten om att kultur spelar en viktig

roll i hur samarbetet i teamet kommer att fungera. Människor påverkas av kulturen

de lever i och det får konsekvenser i deras beteende och värderingar. Ledaren för

ett mångkulturellt team bör, enligt Canney Davison (i Berger, 1996) ta hänsyn till

de kulturella skillnaderna, som kan yttra sig i form av: skillnader i normer och

värderingar, språkkunskaper, skilda åsikter om hur man uppnår effektivitet etc. Att

öka medvetenheten om och respekten för andra kulturer är en grundläggande faktor

för att nå framgång i ett mångkulturellt team. (Berger, 1996)

Ledaren för ett mångkulturellt team har en viktig uppgift i att försöka koordinera

och organisera arbetet, för att teammedlemmarna ska prestera ett så bra arbete som

möjligt. (Berger, 1996) Enligt Yukl (1998) bör ledaren samarbeta med teamets

medlemmar och skapa visioner. Ledare i mångkulturella team ska underlätta

samarbetet mellan de olika medlemmarna för att uppnå bästa möjliga resultat.

(Berger, 1996)

Enligt Mårtensson (1998) kan möten med andra kulturer leda till att de inblandade

personerna anpassar sig till de kulturer som de kommer i kontakt med. Detta sker

genom att de ökar sin kunskap om och förståelse för andra kulturer. (Mårtensson,

1998)
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3.3 Ledarskap

Forskare definierar ofta ledarskap efter sina egna erfarenheter och de områden som

intresserar dem. Det finns följaktligen ungefär lika många definitioner av ledarskap

som det finns personer som har försökt definiera det. De flesta definitionerna

baseras på antagandet att ledarskap innebär en process i vilken avsiktlig påverkan

utövas av en person över andra personer, med syftet att leda, strukturera, underlätta

aktiviteter och relationer i ett team eller i en organisation. (Yukl, 1998)

Blake och Mc Canse (1991) definierar ledarskap med hjälp av ”ledarskapets tre

R”: Resurser, Relationer och Resultat. Resurser är vad människor bidrar med som

individer, dvs. deras kunskaper och färdigheter. Relationer är växelspelet mellan

människor, som visar sig genom graden av engagemang i de dagliga kontakterna.

Resultat förverkligas genom att människor samarbetar och löser problem och de

kan mätas i form av produktivitet, lönsamhet, kreativitet och förnyelse, försäljning

och service. (Blake & Mc Canse, 1991)

Blanchard, Carew och Parisi-Carew (1990) betonar vikten av team- eller lagarbete

för en organisations funktion och framgång. De menar att eftersom teamarbete har

blivit något som används alltmer, finns det ett behov att ge ledarskapet en ny

definition. Denna nya definition skulle syfta på mer delaktighet från ledarens sida i

teamets arbete, ledaren bör vara både effektiv som ledare och som teammedlem.

(Blanchard, Carew och Parisi-Carew, 1990)

Ledarskapsforskningen brukar delas in i fyra huvudsynsätt: egenskapsbaserat,

beteende/uppförande, makt-påverkan och situationsanpassat ledarskap. Det

egenskapsbaserade synsättet innebär att forskaren tror att en person föds till att bli

ledare, det är någonting naturligt och kan inte påverkas genom utbildning eller

uppfostran. Beteendesynsättet fokuserar på vad ledaren gör, vilket innebär att
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roller, funktioner och ansvar studeras. Forskningen inom makt-påverkan synsättet

har lett till teorier om hur makt påverkar effektivitet, olika slags makt och hur en

person får makt. Inom situationssynsättet läggs mer betydelse på yttre faktorer som

typ av arbete i gruppen, arbetsmiljö och gruppmedlemmarnas egenskaper. (Yukl,

1998)

Den frågeställning inom ledarskapsforskningen som har fått störst praktisk

betydelse för urval av ledare och för utbildning i ledarskap är den som har sökt

svar på hur en framgångsrik ledare bör bete sig i olika situationer? Inom det

situationsanpassade synsättet har olika ledarstilar identifierats och relaterats till

konsekvenser i teamet, som exempelvis trivsel, arbetsmoral och produktivitet.

(Ekvall i Schaller & Johansson, 1992) Vilken ledarstil som fungerar beror på

situationen dvs. teamets sammansättning, personernas ålder, ambitioner, kunskap

och kompetens. (Ahltorp, 1998) Efter att ha satt oss in i utbudet av teorier inom

ledarskap tyckte vi att den forskningsinriktning som passade bäst för den här

studien var situationsanpassat ledarskap och teorier om ledarstilar. Anledningar till

att vi ansåg denna inriktning vara mest lämplig är att vi såg kultur som en yttre

faktor som ledaren ev. bör anpassa sin stil efter, vilket gjorde valet naturligt.

3.3.1 Situationsanpassat ledarskap

Ahltorp (1998) beskriver det situationsanpassade ledarskapet som att

personligheten och situationens krav tillsammans avgör vilken ledarstil en person

utvecklar eller borde utveckla för bästa resultat. Situationen består dels av

uppgiftens natur och omgivande krav dels av förväntningar på lönsamhet som

ägare och ledning ställer. Situationen påverkas också av organisationens/teamets

styrkor och svagheter. (Ahltorp, 1998)



56

Även Blanchard, Carew och Parisi-Carew (1990) beskriver hur ledaren för ett team

bör anpassa  ledarstilen efter teamets beteende. De menar att i vissa situationer

behövs mycket vägledning, klara beskrivningar och tydliga order för att

teammedlemmarna ska lösa uppgiften, tex. när ett nytt projekt startas. Det krävs en

fokusering på uppgiften och en instruerande ledarstil, vilket motsvarar ruta S1 i

figuren nedan. Ruta S2, ledande ledarstil, representerar situationen då de

underordnade behöver både vägledning när det gäller uppgiften och uppmuntran

att utföra den, både uppgiften och personalen fokuseras alltså. I situationer då de

underordnade har klart för sig vad uppgiften består av och hur den ska utföras men

saknar motivation krävs en stödjande ledarstil, ruta S3, och mycket koncentration

på de underordnade. Slutligen i ruta S4 bör ledaren använda sig av en delegerande

ledarstil. De underordnade är både motiverade och engagerade i uppgiften och vet

hur de ska gå tillväga och uppgiften är väldefinierad. Den här situationen uppstår

oftast när de underordnade är mycket självständiga och bestämmer hur och när

uppgiften ska lösas. (Blanchard, Carew & Parisi-Carew, 1990)

Figur 3.8. De fyra ledarskapsstilarna i situationsanpassat ledarskap. Källa: Blanchard, Carew &

Parisi-Carew, 1990, s.73.
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Vi tycker att deras modell lämpar sig bra för att ge en bild av vilka ledarstilar som

finns. Den är främst avsedd för ledarskap i team där man befinner sig i en viss fas

av arbetet, och hur ledaren då bör anpassa sig efter situationen. Vi kommer inte att

använda oss av modellen riktigt på det sättet utan vill få klarhet i hur de olika

ledarstilarna ser ut, enligt dessa författare, för att sedan kunna uttala oss om hur

ledarstilen i ett mångkulturellt team ser ut och om kulturen är en ”situations faktor”

som påverkar ledarstilen.

3.3.2 Gridmetoden för ledare…

Vi anser att Blake och Mc Canses modell, gridmetoden, ger en annan infallsvinkel

för att förstå ledarstilar. De fokuserar mer på individer och hur de agerar som

ledare eller som underordnade i sin modell jämfört med Blanchard, Carew och

Parisi-Carews modell. Gridmetoden är, enligt Blake och Mc Canse (1991) en

modell som identifierar, och hjälper till att förstå ledarstilar. Den möjliggör också

jämförelser av ledarstilar och ger alternativa sätt att arbeta med människor i en

organisation. Modellen kan även ses som ett verktyg för att identifiera de

antaganden en persons beteende grundas på när han eller hon arbetar för att nå

resultat med och genom andra människor. (Blake & Mc Canse, 1991) Vi anser att

gridmetoden främst är av intresse i vårt fall eftersom den grundas på en persons

beteende, som i sin tur påverkas av den kulturella bakgrunden.

Grid-modellen har tre dimensioner. Den horisontella axeln representerar inriktning

på produktion (resultat) och den vertikala axeln anger inriktning på människor

(känslor och hur man behandlar dem). Hur dessa två dimensioner kombineras

återspeglas i ledarstilen (se modell på följande sida). Den tredje dimensionen har
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att göra med drivkrafter och den har en positiv ände (vad vi vill uppnå) och en

negativ ände (vad vi vill undvika). (Blake & Mc Canse, 1991)

Produktion

Inom affärsvärlden talar man om inriktning på produktion (resultat) på olika sätt,

några exempel är: prestationer, vinster och mål. Inriktning på produktion är tydlig i

hur beslut fattas, hur nya idéer omvandlas till säljbara produkter, hur redovisningen

genomförs eller hur service och tjänster erbjuds. (Blake & Mc Canse, 1991)

Människor

Enligt Blake och Mc Canse (1991) visar sig inriktning på människor på olika sätt,

men det är ett faktum att ledarskap är något som utövas med och genom andra

människor. En del ledare visar stort intresse för att de anställda ska tycka om dem,

andra är mer kontrollerande osv. Hur ledaren beter sig får i sin tur effekter i hur de

underordnade reagerar. (Blake & McCanse, 1991)

Drivkrafter

Denna tredje dimension skapades för att förklara de personliga drivkrafter som kan

få en individ att agera på ett visst sätt. Dessa drivkrafter finns bakom varje ledarstil

i grid-modellen, även om de inte syns, och kan förklara varför en individ använder

sig av exempelvis kompromissledarskap och inte någon av de andra ledarstilarna.
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Figur 3.9. Grid-modell för ledare. Källa: Blake & Mc Canse, 1991, s.35.

De fem varianterna av ledarskap (Blake & Mc Canse, 1991), som presenteras här

är avsedda att tydliggöra för läsaren hur ledarens inriktning kan te sig:

Gemytledarskap innebär att ledaren fokuserar på personalen, vilket ses som ett

mål i sig. En motiverad och positivt inställd personal betyder mer för effektiviteten

än en hårt kontrollerad och resultatinriktad.

Teamledarskap innebär att det bästa resultatet uppnås om personalens mål

sammanfaller med de ekonomiska målen. Ledaren bör motivera sin personal att

försöka nå dessa mål. Effektivitet ses som ett resultat av respekt och förtroende.

Kompromissledarskap fokuserar varken på resultat eller personalen utan strävar

efter att uppnå balans mellan dem. Effektivitet anses vara balans, som uppnås

genom kompromisser, mellan mänskliga relationer och ekonomiska krav.
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Lydnadsledarskap utgår från antagandet att det finns en inbyggd motsättning

mellan resultat och mänskliga behov. Ledaren är auktoritär, beslutsfattandet är

centraliserat och de underordnade kontrolleras i hög grad. Effektivitet och resultat

bygger på att ordna arbetet så att den mänskliga faktorn stör så lite som möjligt.

(Blake & Mc Canse, 1991)

Enligt Yukl (1998) var tanken med modellen även att ledaren skulle anpassa sin

ledarstil efter situationen. I vissa fall bör ledaren fokusera mer på produktion och

mindre på människor och i vissa fall tvärtom, mer på människor. Emellertid ges

inte något exempel på vilka dessa situationer skulle vara.

3.3.3 …och gridmetoden för underordnade

Gridmodellen för underordnade är parallell till den för ledare. Den horisontella

axeln anger ”inriktning på uppgiften, vilket innebär att den underordnade har ett

intresse av att få sin lön, att behålla sin anställning, att skapa möjligheter till

avancemang eller att känna tillfredsställelse genom arbetet. Den vertikala axeln

anger ”inriktning på chefen”. I den här modellen finns ett antagande om makt och

befogenheter för parterna, ingen människa fungerar isolerat i en organisation utan

alla dess medlemmar samverkar för att utföra det arbete som ska göras. Om de

båda Gridmodellerna kombineras ger de en bild av relationerna i en organisation

eller i ett team. (Blake &Mc Canse, 1991) Vår studie har genomförts i team och vi

är intresserade av hur teammedlemmarna ser på sina ledare och vilka ledarstilar de

föredrar, och därför anser vi att även den här modellen hjälper oss att öka

förståelsen för mångkulturella team.
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Figur 3.10. Grid-modell för underordnade. Källa: Blake & Mc Canse, 1991, s.40.

Följande ”stilar” hos de underordnade har identifierats av Blake och Mc Canse

(1991):

Den inställsamme: gör gärna allt som ledaren säger för att få uppskattning och

lovar ibland mer än vad som är möjligt att genomföra.

Den problemlösande: förstår produktions målen och försöker att genomföra den

bästa lösningen genom att komma med egna förslag. Den problemlösande känner

tillfredsställelse av att bidra till ett bättre resultat och skapar även motsvarande

känsla hos andra i organisationen/teamet.

Den statusmedvetne: tar intryck av vad andra gör och söker en medelväg. Den

statusmedvetne tar det säkra före det osäkra och agerar efter vad som har fungerat

tidigare.
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Den ointresserade: undviker så mycket  som möjligt att engagera sig, men

försöker se ut som att han/hon gör något för att inte bli störd. Den ointresserade

anser att ledaren mest innebär problem.

Den trångsynte: vill inte bli styrd av någon ledare, och försöker bevisa att han/hon

har rätt för att få sin vilja igenom. Den trångsynte anser att ett tufft beteende inger

respekt. (Blake & Mc Canse, 1991)

3.3.4 Likerts fyra system för chefskap

Enligt Bjerke (1998) är Likerts teori om ledarstilar en klassiker för att förstå

ledarskapsbeteende. Vi tycker att den är ett bra komplement till de övriga teorierna

om ledarstilar och situationsanpassat ledarskap, som vi har valt att presentera här.

Likerts teori baseras på fyra system för chefskap och även hans indelning anser vi

vara baserad på ledarens syn på människor och produktion.

Det explorativa-auktoritära chefskapet innebär att ledaren har mycket lite

förtroende för sina underordnade, motiverar människor genom rädsla och

bestraffning (ibland belöningar) och kommunikationen är nedåtriktad. (Bjerke,

1998) Här ser vi att inriktningen tydligt är mot produktion och kan jämföras med

Blake & Mc Canses lydnadsledarskap.

Det välvilligt-auktoritära chefskapet innebär att ledaren har en beskyddande tilltro

till de underordnade, motiverar med belöningar och bestraffningar, tillåter en del

uppåtgående kommunikation och delegerar vissa beslut. (Bjerke, 1998)

Inriktningen är fortfarande främst mot produktion, men även människor får en viss

betydelse, när vi jämför med Blake & Mc Canse tycker vi att den välvilligt-

auktoritära ledaren befinner sig mittemellan lydnads- och kompromissledarskapet.



63

De konsultativa ledarna har nästan en fullständig tilltro till de underordnade,

försöker använda sig av deras åsikter, engagerar sig i kommunikationsflöden både

uppåt och nedåt i organisationen och vissa beslut delegeras. (Bjerke, 1998) Här har

inriktningen delvis flyttats från produktion till människor och vi anser att

ledarskapet liknar mest gemyt- och teamledarskapet i Blake & Mc Canses

gridmodell.

Det chefskap som kallas delaktighet-grupp innebär att ledaren har fullkomlig tilltro

till de underordnade, använder dem konstruktivt, belönar gruppdeltagande och

engagemang, är aktiva i kommunikation både uppåt och nedåt och uppmuntrar

beslutsfattande i hela organisationen. (Bjerke, 1998)  Vi tycker att den här

ledarstilen är mest lik Blake & Mc Canses teamledarskap, där ledaren är inriktad

både på människor och produktion, och relationerna i  teamet/organisationen

bygger på förtroende och respekt.

Hur det hänger ihop

För att tydliggöra för läsaren vilka samband vi ser mellan teorierna som vi har

presenterat i det här kapitlet avslutar vi med en kort sammanfattning.

Då vi med denna uppsats vill skapa en förståelse för kultur och hur den kan

påverka individer och grupper, definierade vi först begreppet kultur inom vår

begränsning till nationella kulturer. Vi valde att inleda kapitlet med kultur eftersom

vi ser det som en faktor som påverkar alla övriga delar av vår referensram. I

kulturavsnittet är Hofstedes och Trompenaars dimensioner undersökningar två

stora delar. Eftersom de är mycket välkända och båda har genomfört omfattande

undersökningar om kultur tycker vi att det är intressant att presentera båda för att

ge oss själva och läsaren en möjlighet att jämföra dem. Kommunikationsaspekten,

som vi anser vara mycket viktig i mångkulturella team, behandlades och även hur
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kultur påverkar denna. Vi presenterade även vilka skillnader som finns mellan

svenskar och engelsmän enligt tidigare undersökningar och vilka stereotyper eller

karaktärsdrag som förknippas med de båda kulturerna. Dessa skillnader anser vi

vara av stor betydelse för samarbetet i ett team, där dessa båda kulturer ingår, och

även för ledarskapet i ett sådant team. Vi behandlade även hur kultur anses påverka

ledarskapet.

Vår avsikt med teamavsnittet var att klargöra vad ett team är och vilka teorier det

finns om ledarskap i team, och framför allt i mångkulturella sådana. Hur väl ett

team fungerar påverkas av bl.a. kulturer och ledarskapet. I ett mångkulturellt team

möts delarna i vår referensram; kultur, team och ledarskap. Berger (1996) menar

att varje medlem i ett mångkulturellt team har sina unika erfarenheter och

kunskaper och om de samarbetar effektivt uppnås ett bättre resultat än individerna

hade kunnat åstadkomma var och en för sig.

Inom ledarskapsområdet fokuserade vi på teorier om ledarstilar och

situationsanpassat ledarskap, eftersom det är hur ledarstilen ser ut i ett

mångkulturellt team vi vill studera och om ledaren kan och/eller bör anpassa sin

ledarstil efter kulturella skillnader.

I den sammanfattande modellen nedan har vi även med ”individer”, därför att även

om kulturen, grupper, ledare etc. påverkar våra beteenden, värderingar, preferenser

och dylikt, anser vi att varje individ har sin personlighet, som är unik för varje

individ. De fyra huvudkomponenterna i vår sammanfattande modell nedan

påverkar varandra och är beroende av varandra. Team utgörs av individer, varje

team har en ledare, ledare är också individer och både team, ledare och individer

påverkas av kultur. Kultur, anser vi, förstärks, förändras och lever vidare tack vare

individer, team, ledare och andra faktorer som inte ingår i vår studie.
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Figur 3.11. Egen bearbetning av ”Cross-cultural Team Effectiveness”, Berger, 1996, s.105.
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4 Saab – försvar, flyg och rymd

Den information om vårt fallföretag som vi presenterar nedan kommer från

broschyrer från Saab, Saabs hemsida, www.saab.se , samt från ett par av våra

respondenter. Där ingen annan källa anges kommer informationen från

respondenterna.

Saab är ett internationellt företag med 15 000 anställda, dess produkter och system

finns över hela världen och exportandelen, uppgår idag till 50 procent. Saab arbetar

med kunder och marknader som blir allt mer internationaliserade. (Broschyr, Saab

– försvar, flyg och rymd, 2001)

Saab utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade produkter och tjänster för

försvarsmakten, men också för de civila marknader där Saabs kompetens

efterfrågas. Saabs egen styrka och strategiska partnerskap ger Saab möjligheten att

både konkurrera och samarbeta på den internationella marknaden. (ibid)

Saab består av affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab Aerospace,

Saab Technical Support and Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson

Space, Saab Aviation Services och Other operations. Inom affärsområdet

Aerospace, ingår bl.a. affärsenheten Gripen. Vi genomförde intervjuerna, som

presenteras i empirikapitlet, på Customer Support, som är en underavdelning till

Gripen. (Se bild på följande sida.) (ibid)



67

4.1 SAAB och BAE Systems

BAE Systems är ett globalt företag inom system, försvar och flyg- och rymdteknik.

BAE systems har mer än 100 000 anställda och årsomsättningen uppgår till

omkring 12 miljarder pund. Med stöd av sin expertkompetens inom olika

nyckelområden tillhandahåller företaget globala möjligheter i luften, till sjöss och

på land. BAE SYSTEMS utformar och tillverkar civil- och militärflygplan, fartyg,

ubåtar, rymdsystem, radar, flygelektronik, kommunikation, elektronik,

robotvapensystem och en mängd andra försvarsprodukter.

(http://www.viewlocity.se/news/press_releases/swedish/pr_swed_20010613_bae.ht

ml, 2001-12-09)

Saab och BAE systems startade under 1997 ett samarbete för att bli starkare på

exportmarknaden i ett s.k. joint venture. Detta samarbete ledde till att man under

2001 bildade ett fristående bolag , Gripen International. Gripen International ägs

till 50% av Saab och till 50% av BAE systems och företagets huvudverksamhet är

att marknadsföra och sälja flygplanet Gripen på exportmarknaden. Dessutom, för

ytterligare förstärka samarbetet, köpte BAE systems 35 procent av Saab AB 1998.

Sedan 1997 arbetar engelsmän och svenskar tillsammans i team på Saab i

Linköping. Syftet är att skapa ett bättre resultat än det skulle vara möjligt att uppnå

för företagen på egen hand, genom att förena båda parters skicklighet och

kunskaper. Saab bidrar främst med produkten och BAE systems med sin erfarenhet

inom marknadsföring av liknande produkter.
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Figur 4:1 Egen figur. Källa: Broschyr, Saab – försvar, flyg och rymd, 2001
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5 Empiri

I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer, som vi

genomförde med engelsmän och svenskar, som arbetar i team på Saab. För att

göra det lättare för läsaren att urskilja skillnader mellan svenskarnas och

engelsmännens åsikter har vi delat in dem i stycken under varje rubrik, som

markeras med S respektive E. För att respondenterna ska vara anonyma skriver vi

”han” oberoende av om respondenten var man eller kvinna. Avsikten med det här

kapitlet är endast att återge vad respondenterna sade under intervjuerna.

5.1 Kultur

5.1.1 Definition av kultur

S: Enligt de svenska respondenterna är kultur sättet att agera, leva och uppföra sig.

Kultur är också de värderingar individerna i ett land har. De svenska

respondenterna menar att kultur formar människor, en individ formas, exempelvis

av en kultur i ett land. De anser att när en individ flyttar till ett nytt land anpassar

han sig delvis, och behåller vissa delar av sin gamla kultur. Kultur är alltså inget

som är medfött, menar de svenska respondenterna, utan inlärt. En svensk

teammedlem säger att ” Man är van vid att folk reagerar på ett visst sätt, och när

de inte gör det kan problem uppstå”.

E: Engelsmännen menar att kultur är en människas sätt att tänka, reagera, agera

och sätt att leva.  De menar även att kultur är en individs beteende, attityd och

värderingar. Kultur ses som en grupps seder och bruk. En av de engelska
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respondenterna menar att individerna i en grupp agerar på samma sätt eftersom de

har en gemensam historia och delar därför liknande erfarenheter.

5.1.2 Stereotyper

”I botten är vi ganska lika” säger den svenska ledaren och det är någonting som

samtliga respondenter verkar vara överens om. En likhet mellan svenskar och

engelsmän, som nämns av alla våra respondenter, är att båda är självsäkra och

stolta. Ytterligare en likhet mellan engelsmän och svenskar, som nämns, är att inga

av dem är temperamentsfulla och att de inte använder sig av gester. Även om en

engelsk respondent säger att svenskar kan verka ”easy-going”  tycker han att

svenskar är lika ambitiösa och driftiga som engelsmän. En av de svenska

respondenterna, som kommer i kontakt med individer från flera olika kulturer

genom sitt arbete, säger att det är engelsmän han umgås med helst av dessa. Han

går gärna ut med dem istället för tex. fransmän eller italienare eftersom han tycker

att engelsmän och svenskar är mer lika ifråga om matvanor och språk. Enligt en

engelsk teammedlem är svenskar och engelsmän likadana i det sociala livet, han

har gått ut med svenskar och är lite förvånad över att svenskar är ”quite heavy

drinkers” trots den rådande alkoholpolitiken.

Engelsmän

S: De svenska respondenterna tycker att engelsmännen är mer individualister än

svenskar, som i stället har mer känsla för gruppen. Engelsmännen, anses av de

svenska respondenterna, vara strikta, mer affärsmässiga och mer för planering. En

annan skillnad som alla svenskar har lagt märke till är att engelsmän är väl

medvetna om hierarkin i företaget, och ifrågasätter därför inte sin chef. En av de
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svenska respondenterna säger att engelsmän är rädda för chefen, de är ögontjänare,

och vad chefen säger är det som gäller.

Engelsmän upplevs, av de svenska respondenterna,  som stela och torra och de

anses även sakna laganda. När engelsmän har utfört ett arbete vill de gärna visa att

de har gjort det själva, eftersom det är viktigt för dem att uppnå mål och lyckas på

egen hand, berättar de svenska respondenterna. Dock har engelsmännen, enligt de

svenska respondenterna, blivit mindre individualister sedan de började arbeta i

Sverige.

Andra åsikter, som svenska respondenterna har, är att den förutfattade meningen

om engelsmän var att de var prydliga, noga med sin klädsel, inbundna,

ordningsamma och roliga. De svenska respondenterna tycker att engelsmän ofta

skämtar sarkastiskt och använder sig av ”slag under bältet”.

En av de svenska respondenterna tycker däremot att engelsmännen har anpassat sig

avseende klädstilen. När de första engelsmännen kom till Saab, för ungefär sex år

sedan, var de väldigt strikt klädda och svenskarnas klädstil ”åkte upp ett snäpp”, de

använder numera skjorta och slips, berättar de svenskar respondenterna. Nu har

engelsmännen slappnat av sin klädstil lite och klär sig ungefär som svenskarna. De

svenska respondenterna fortsätter att berätta att engelsmännen har också en vana

att klä sig ledigt, ”dress down”, på fredagar, vilket en del svenskar började ta efter,

men eftersom det inte kändes naturligt för dem, klär svenskar sig nu likadant alla

dagar i veckan, vilket även engelsmännen gör nu. Ytterligare en skillnad som

samma respondent har lagt märke till är att svenskar oftast klär upp sig när de går

ut på kvällen medan engelsmän klär sig ledigt i stället.

E: Engelsmän anser ser sig själva vara strikta och ha en hierarkisk struktur. En

anledning till att engelsmän lägger vikt vid den hierarkiska strukturen, är bl.a. att
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samhället delas in i olika sociala klasser, förklarar en av de engelska

respondenterna. De engelska respondenterna är inte av åsikten att vilken

samhällsklass man kommer ifrån skulle påverka karriären, det var så förut men det

har ändrats, säger de. Engelsmän anser sig även vara reserverade och inte benägna

att visa sina känslor. Engelsmännen tycker att de är mer sociala än svenskar tex.

för att de umgås efter arbetet, på puben.

Det framkommer att de flesta engelska respondenterna tycker att engelsmän har en

”ö-mentalitet”, dvs. att de är inåtriktade och att det brukar vara engelsmännen mot

hela världen. Detta innebär att de inte bryr sig så mycket om dem som inte bor i

England, förklarar en engelsk respondent.

Svenskar

S: Svenskarna anser sig själva vara konflikträdda, försynta och svåra att lära

känna. För svenskar är gruppens mål viktigare än de individuella målen. En svensk

respondent tycker att svenskar är lågmälda och med mindervärdeskomplex och han

fortsätter med att beskriva det svenska samhället som platt och det engelska som

toppstyrt. De flesta svenska respondenter tycker att svenskar i allmänhet tar åt sig

andra kulturer och försöker att anpassa sig.

Svenskar är tystlåtna, försiktiga i diskussioner, ger lätt med sig, men de är också

smidiga, förklarar en svensk respondent. Han menar att försiktigheten beror delvis

på rädslan för att använda ett främmande språk och delvis på att svenskar är vana

att räcka upp handen och vänta på sin tur att få säga sin åsikt, vilket inte verkar

vara vanligt i den engelska kulturen, säger en svensk teammedlem. ”Engelsmän

kör bara igång utan att vänta på sin tur, och som svensk får man lära sig att

avbryta och sen prata på tills man blir stoppad”, fortsätter samma teammedlem.
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E: Alla engelsmän vi intervjuade var överens om att svenskar är öppna som

personer och att de är lätta att umgås med, i alla fall på ett ytligt plan. Samtliga

tycker även att svenskar är väldigt demokratiska. Svenskar uppfattas som artiga,

men samtidigt som ohövliga, säger en av de engelska respondenterna. Svenskar

håller exempelvis aldrig upp dörren för någon.

De förutfattade meningar som de engelska respondenterna hade om svenskar var

att de var extremt liberala, blonda, blåögda och ”easy going”. Sverige ansågs vara

ett rent och kallt land. Nu tycker engelsmännen att de uppfattningar de hade innan

stämmer endast delvis. De tillägger att svenskar är mindre konfrontationsbenägna

än engelsmän, pragmatiska, och har en vilja att anpassa sig till andra kulturer.

Eftersom det engelska samhället är mer stängt skulle en anpassning inte ske där.

En av de engelska respondenterna säger att fler kvinnor arbetar utanför hemmet i

Sverige än i England, där samhället är mer mansdominerat. En annan skillnad som

han märker i arbetslivet är att mer pengar läggs på de anställda i Sverige än i

England tex. erbjuds de kurser.

De engelska respondenterna säger att det har varit lätt att integrera sig i det svenska

samhället. De tycker att de flesta svenskar oftast är väldigt trevliga, men att det är

svårt att få riktiga vänner här. Hela livsstilen blir annorlunda för engelsmännen i

Sverige, som en konsekvens av att man som expatriat2 lever i en artificiell värld,

tror en engelsk respondent.

Tvärtemot vad alla andra respondenter tycker, säger en engelsk respondent att

svenskar är väldigt stolta över sig själva, medan engelsmän är mer ödmjuka och

inte framhäver sig själva.
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De engelska respondenterna har lagt märke till att svenskar använder sig av en mer

avslappnad klädstil på arbetsplatsen, medan engelsmän är vana vid att klä sig i

kostym.

Något som en engelsk respondent tycker är lite märkligt med den svenska kulturen

är att svenskar ibland blir tysta under en konversation. Tystnaden får engelsmän att

känna sig obekväma och de försöker därför att fylla ut den med småprat. Han

tycker även att svenskar har svårt att förstå den engelska humorn ibland, men han

tycker ändå att svenskar och engelsmän har ungefär samma humor. En annan

engelsk respondent är förvånad över att svenskar kan förstå avancerade engelska

skämt, och typiska engelska tv-program.

5.1.3 Språk

S: De svenska respondenterna är överens om att språket inte är ett hinder för

samarbetet i teamet. Men alla säger ändå att det förekommer problem orsakade av

språkskillnader. Exempelvis uppstår det missförstånd pga. att svenskar inte kan

uttrycka sig riktigt så nyanserat som de skulle vilja eftersom de har ett bristande

ordförråd, säger de svenska respondenterna. Enligt de svenska respondentrna

använder sig engelsmän mycket av undertoner som svenskar har svårt att förstå. De

berättar också att engelsmännen, som talar sitt modersmål, följaktligen får större

utrymme att uttrycka sina åsikter under möten. De svenska respondenterna tror att

svenskar i allmänhet känner sig hämmade när de måste tala ett främmande språk

och menar att de endast kan framföra sina åsikter på en lägre språklig nivå.

                                                                                                                                                                                          
2 En individ som skickas utomlands av sitt företag, för att arbeta och bo i ett främmande land.
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En av de svenska respondenterna menar att medlemmarna i nybildade team ibland

inte försöker att förstå varandra tillräckligt, vilket är nödvändigt för att samarbetet

ska lyckas. Engelsmän måste undvika att använda alltför svåra ord, för att

missförstånd inte ska uppstå.

E: Bland våra engelska respondenter finns det delade åsikter om språket är ett

hinder eller ej i arbetet mellan engelsmän och svenskar. En av de engelska

respondenterna tycker att svenskar under 40 år är väldigt bra på engelska, medan

de äldre är mindre bra. Han tycker att språkproblem uppstår när svenskarna inte

kan framföra sina åsikter och han menar att det är lätt att tro att en person är dum

bara för att han inte behärskar ett främmande språk bra. Alla våra engelska

respondenterna, säger att de är medvetna om att det finns många undertoner i

engelskan, och att engelsmän inte alltid uttrycker sig klart och tydligt. Vid möten

där en överenskommelse har nåtts, har svenskarna i vissa fall inte riktigt förstått

det och har följaktligen inte heller agerat efter den, berättar en engelsk ledare. ”You

think you got a decision at the end of the meeting, and later on you find out that

even though the guy said yes he didn’t mean yes, …he meant maybe.”

De övriga engelska respondenter tycker inte att språk är ett problem eftersom

svenskar pratar väldigt bra engelska. De tycker att svenskar ofta underskattar sig

själva genom att säga att de inte kan så bra engelska, men han tycker att de flesta är

duktiga på det.  Engelsmän tycker att språkproblem snarare har att göra med

svenskarnas osäkerhet än med deras kompetens. Ibland uppstår missförstånd p.g.a.

att engelsmän tenderar att använda ord som har dubbel  betydelse, säger en engelsk

respondent. De engelska respondenterna tycker även att svenskar ofta

missuppfattar vilken tid som menas när engelsmän säger ”half six” (halv sex eller

halv sju?).
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Engelsmännen erbjuds en kurs i svenska när de kommer till Saab och några få kan

lite svenska, men de tycker att svenskar är så pass bra på engelska att de inte

behöver lära sig det. De flesta är ändå överens om att det skulle vara en fördel om

engelsmännen lärde sig svenska. En engelsk teammedlem säger att engelsmän inte

lär sig svenska, han säger att det inte är någon mening: ”to be honest, for what

reason do you learn Swedish?”.

5.1.4 Kulturens påverkan på ledarskap

Alla våra respondenter, både svenskar och engelsmän tycker att kulturen påverkar

ledarskapet. De säger att tycker att en ledare påverkas av och anpassar sig till den

nationella kulturen.

S: Enligt den svenska ledaren ska alla i Sverige kunna klättra i hierarkin, men

jantelagen, som säger att en individ inte får hävda sig själv, gör att individen

samtidigt måste vara ”lagom”. I England är det viktigt vilken klass man tillhör, om

en person kommer från överklassen är han utvald att göra något stort och

engelsmän i allmänhet är mer måna om att klättra hierarkiskt förklarar han. I

England, tror han att det är viktigare för karriären vilken klass en individ tillhör,

medan utbildningen har större betydelse i Sverige.

E: En av de engelska respondenterna menar att hur en individ gör karriär påverkas

av den nationella kulturen. I Sverige vägs alltid utbildning in, menar han, medan i

England är det enbart den praktiska erfarenheten som räknas efter det att en individ

har kommit in i arbetslivet.
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En engelsk ledare tycker att kultur påverkar ledarskapet och att han försöker

anpassa sig efter den. I England var han mer auktoritär och kraftfull i sin ledarstil.

Han känner sig mer bekväm med sin ledarskapsstil i Sverige än den han hade i

England. I allmänhet tycker folk om starka ledare, så länge de blir behandlade på

rätt sätt och med respekt, säger han.

I tabellen nedan sammanfattar vi huvuddragen i empirins kulturavsnitt:

Engelsmän Svenskar

Individualister. Gruppkänsla.

Hierarkiska organisationer och

klassindelat samhälle.

Platta organisationer och jantelag.

Bra på att småprata och använder sig

mycket av undertoner i språket.

Blir ibland tysta under samtal och

möten.

Praktiska och erfarenhets baserade. Teoretiskt baserade, goda akademiska

kunskaper.

Strikta. Öppna och avslappnade.

Engelsmännen lär sig oftast inte

svenska.

Svenskar anses vara duktiga på

engelska.

Självsäkra, ambitiösa och driftiga. Självsäkra, ambitiösa och driftiga.

Tabell 5.1. Källa: egen.
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5.2 Team

5.2.1 Kulturella skillnader i team

S: Alla våra svenska respondenter anser att det finns kulturella skillnader i deras

team, men att det ibland är svårt att veta vad som är kulturella skillnader och vad

som är personliga egenskaper. Skillnader som alla har lagt märke till är att

engelsmän har en hierarkisk struktur som gör att det är större skillnad mellan

ledare och underordnade och att de inte säger emot sina ledare.

Alla tycker även att engelsmän är strikta och mer för planering än vad svenskar är.

Striktheten och planeringen är på gott och ont säger de svenska respondenterna,

ibland behövs det och ibland går det till överdrift. De tycker att svenskarna har

anpassat sig till engelsmännen genom att bli mer affärsmässiga. Svenskar anser sig

själva vara lite naiva vid förhandlingar eftersom de oftast tror att det räcker med

bra kundrelationer.

Vissa av de svenska respondenterna säger att de kulturella skillnaderna inte märks

så mycket när man arbetar tillsammans, eftersom alla arbetar mot samma mål, har

en klar uppgift och lika förutsättningar, men när man ska tex. fika märks de

kulturella skillnaderna mer.

E: En av de engelska respondenterna anser  att det inte finns alltför många

kulturella skillnader i hans team, men att det beror mycket på att han själv inte

tycker att han är en typisk engelsk ledare. Han gillar att samarbeta mer än vad en

typisk engelsk ledare skulle göra. Han gillar dessutom inte konfrontationer, vilket

han anser vara en ”svensk” egenskap och som han ser som något positivt.
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De övriga engelska respondenterna tycker däremot att det finns kulturella

skillnader i deras team. De säger att svenskar inte accepterar att bli kontrollerade

av sina ledare, medan engelsmän är vana vid det. De fortsätter med att förklara att

det är viktig att matcha individerna så att de har samma ambitioner, eftersom vissa

individer är bättre på att samarbeta med andra. Det beror mycket på personligheter

och man måste acceptera att det finns olika sätt att lösa ett problem fortsätter han.

En av de engelska respondenterna tycker att svenskar är mer öppna än engelsmän

och mer mottagliga för nya idéer. Kroppsspråket är också annorlunda, säger de. Ett

exempel, som en engelsk respondent refererar till, är när den nya chefen för Gripen

International presenterade sig uppfattades han som en bra chef hos engelsmännen,

men svenskarna tyckte att han var för strikt och kraftfull, och de blev rädda.

Engelsmannen, som berättar detta tror att missförståndet berodde på att

kroppsspråk och uttryckssätt tolkades olika.

5.2.2 Styrkor och svagheter med mångkulturella team

S: Samtliga svenska respondenter tycker att styrkan med mångkulturella team är att

man som svensk lär känna andra kulturer, får ta del av nya idéer och olika sätt att

tänka. Enligt de svenska respondenterna har svenskar ett visst sätt att arbeta och

engelsmännen tillför sitt synsätt på hur arbetet skulle kunna göras istället.

Exempelvis använder sig engelsmännen av en aggressivare marknadsföring,

berättar de svenska respondenterna. De tycker att de har lärt sig en hel del av

engelsmännen och vice versa.

Flera av de svenska respondenterna ser det som en fördel att de förbättrar sin

engelska. Ytterligare en fördel, som de svenskar respondenterna ser med
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mångkulturella team, är att engelsmän är mer för planering och rapporter, och att

tack vare engelsmännen har svenskarna lärt sig att dokumentera mera. Styrkan med

mångkulturella team är också att engelsmännen har fått svenskarna att bli lite

striktare och inte så ”mjäkiga”, säger de svenska respondenterna.

En svaghet med mångkulturella team, är att argumentationen i ett mångkulturellt

team försvåras av språkskillnader, säger flera svenska respondenter. Svenskar kan

ha väldigt goda kunskaper, men språket hindrar dem från att framföra dem,

fortsätter dem. En av de svenska respondenterna tror att ett nationellt team och ett

mångkulturellt team skulle komma fram till samma resultat därför att i ett

nationellt team kommer de som har svårigheter med det främmande språket att

kunna bidra mer till teamarbetet. En annan svaghet är att engelsmännen fokuserar

alltför mycket på dokumentation och detaljer, tycker en av de svenska

respondenterna.

Några svenska respondenter tror att det finns en risk att man får två organisationer

under samma paraply när två företag går ihop och integreringen misslyckas. Det

finns en risk att engelsmännen håller ihop och intressekonflikter skapas, fortsätter

dem. En svensk respondent berättar att engelsmännen i början såg det endast som

en karriärmöjlighet att komma till Saab, men dessa personer har bytts ut nu. Enligt

den  svenska respondenten ansträngde sig inte dessa engelsmän för att samarbeta

med svenskar eftersom de endast skulle vara här en kort tid, och de tyckte därför

inte att det var värt ansträngningen.

E: Resultatet blir bättre i ett mångkulturellt team än i ett nationellt team tack vare

de olika kulturerna och olika sätt att se på samma sak och fler aspekter tas med i

beräkning menar de engelska respondenterna. De olika synsätten och arbetssätten i

teamet är en positiv aspekt, den engelska och svenska kulturen utmanar varandra

och ger ett bra resultat säger en av de engelska respondenterna. Vissa engelsmän är
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mer engelska i sitt sätt än andra, utmaningen för dem är att lära sig att anpassa sig

till de kulturella skillnader som uppstår, fortsätter han. Engelsmännen som arbetar

på Saab får, förutom den tekniska erfarenheten, även en ny erfarenhet i form av att

lära sig att arbeta effektivt tillsammans med svenskar i ett team, berättar de

engelska respondenterna.

De engelska respondenterna säger att styrkan hos mångkulturella team ligger i att

kunna utnyttja båda parters bästa tillgångar i form av kunskaper och förmågor för

att uppnå ett bättre resultat. Enligt de, utvecklas individerna i teamen och lär sig av

varandras erfarenheter, de uppmuntras att bli mer öppna för nya idéer. En av de

engelska respondenterna tycker att individerna i teamen lär sig att ha mer respekt

för varandra. Styrkan hos svenskar är också att de är bra på att införa tex. nya

system eller rutiner när de kommer på att något kan göras på ett bättre sätt. De är

också bra på att implementera beslut och som förhandlare är de skickliga, fortsätter

han.

Alla de engelska respondenterna tycker att en av de stora nackdelar med att arbeta

med svenskar är att det tar längre tid att nå konsensus, eftersom de olika kulturerna

leder till att fler olika åsikter förekommer i ett mångkulturellt team och pga.

svenskarnas vana att diskutera  sig fram. Det är ibland frustrerande att det tar så

lång tid för svenskar att få en uppgift gjord säger de.  Engelsmännen tycker

dessutom att arbetarna i Sverige får mer tid på sig att utföra en arbetsuppgift ,

något som inte är vanligt i England, menar de. Där är det mer tävlingsinriktat. De

engelska respondenterna tillägger att svenskar inte har så detaljerade regler för hur

en arbetsuppgift ska utföras. Andra negativa aspekter om samarbetet är att

svenskar är slöare än engelsmän och att de har svårt att nå mål, berättar de

engelska respondenterna.
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5.2.3 Effektivitet

S: Den svenska ledaren tycker att ett effektivt team löser uppgifter tillsammans,

har tillgång till rätt information och rätt resurser. Enligt honom måste ledaren för

teamet resonera och lyssna av medlemmarnas åsikter innan arbetet sätts igång. Det

finns en risk att teamet gör saker och ting på samma sätt som det har gjort tidigare

istället för att göra det på ett bättre sätt. Den svenska ledaren menar att det är

viktigt att teammedlemmarna tänker efter först och agerar sedan för att kunna göra

rätt saker.

De svenska respondenterna tycker att samarbetet skulle underlättas och att teamet

skulle bli mer effektivt, om medlemmarna i teamet ansträngde sig för att lära känna

varandra under mer informella former. De tror att om teammedlemmarna skulle

lära känna varandra skulle kommunikationen underlättas och arbetet utföras på ett

mer effektivt sätt.

En svensk respondent berättar att en ”engelsk koloni” har bildats i Lambohov

eftersom många av de engelsmän som arbetar på Saab bor just där. Han säger att

även om engelsmännen har bott i Sverige länge, har de inte lärt sig svenska

eftersom de bara umgås med varandra. Han menar att engelsmän inte är bra på att

integrera sig i det svenska samhället, men att svenskar inte heller är bra på att ta

kontakt med engelsmännen. Den svenska respondenten kommer med ett förslag

som går ut på att gemensamma pubkvällar borde införas för att svenskar och

engelsmän ska börja umgås och lära känna varandra utanför jobbet.  Han berättar

att svenskar fikar mycket tillsammans på arbetsplatsen och lär känna varandra på

det sättet medan engelsmän inte har den vanan. Det är inte accepterat i England att

ta långa pauser, berättar han, därför fortsätter engelsmännen på samma sätt i

Sverige. En orsak till att engelsmän inte deltar i fika pauserna är, enligt den

svenska respondenten, att engelsmän tycker att det är svårt att komma in i
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gemenskapen i fika rummet när alla pratar svenska med varandra, eftersom de

måste byta språk om engelsmannen slår sig ned. Integreringsproblemet kan, enligt

samma respondent bero på att de engelsmän som har skrivit kontrakt i två år eller

mindre inte ser någon anledning till att lära sig svenska eller att lära känna

svenskar.

En svensk respondent anser att arbetet utförs mer effektivt i Norden än i andra

europeiska länder. Saab använder sig, exempelvis, av mycket färre personer för att

utföra ett arbete jämfört med andra länder. Detta beror enligt honom på att

svenskar är bättre på att delegera beslut till lägre nivåer i organisationerna, vilket

leder till högre effektivitet. I England, där man använder sig av lönegrader är

personalen rädd för att fatta beslut och måste alltid rådfråga sin ledare först. De

engelska ledarna bör delegera för att uppnå högre effektivitet, tycker han.  Samma

respondent tror att de engelsmän som arbetar på Saab kommer att lära sig med

tiden att de har rätt att ta ansvar och fatta beslut själva utan att vända sig till en

högre ledare först.

E: En engelsk ledare tycker att effektivitet är att få ut det mesta av teamet, att på

kort sikt nå resultat, och att på längre sikt att få folk att arbeta bra och vara

motiverade. Han tycker dessutom att ledaren bör ge varje medlem i teamet rätt roll,

oberoende av nationaliteten. Rätt person på rätt plats leder till en högre effektivitet.

En annan engelsk ledare menar att effektivitet i ett team är att veta vad som bör

göras och att ha förmågan att mäta om målen har blivit uppfyllda. Effektiviteten

förbättras, enligt denne respondent, genom att lösa de problem som finns och

genom att identifiera vilka behov som finns i teamet så att teammedlemmarna kan

utföra sitt jobb med hjälp av rätt ledarskap och rätt hjälpmedel.
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De engelska respondenterna tycker att effektivitet också innebär att på ett billig

och snabbt sätt lyckas få arbetet gjort med god kvalitet. De tycker att det är viktigt

att teamet lär sig av sina tidigare misstag för att undvika att begå dem igen. En ligt

de, bör teamet inte lösa uppgifter på ett rutinartat sätt, utan tänka efter först så att

bästa möjliga tillvägagångssätt används.

I tabellen nedan sammanfattar vi intervjusvaren för team-avsnittet:

Engelsmän Svenskar

Kulturella skillnader Tar snabba beslut, säger

inte emot sin ledare.

Affärsmässiga.

Går gärna till puben för

att umgås.

Diskuterar sig fram,

demokratiskt sätt, kan

ifrågasätta sin ledare.

Naiva vid förhandlingar.

Fikapauser är viktiga.

Styrkor Nya idéer och synsätt,

hjälp av varandras

erfarenheter. Individerna

utvecklas och lär sig av

svenskarna.

Lära känna andra kulturer,

får nya idéer och

förbättrar engelska

språket.

Svenskarna lär sig att bli

striktare.

Svagheter Språkskillnader leder till

missförstånd.

Det tar lång tid att nå

konsensus.

 Intresse konflikter.

Språket är ett hinder.

Engelsmän fokuserar

alltför mycket på

dokumentation. Intresse

konflikter.

Effektivitet Tänk efter först.

Motiverad personal och

kvalitet i arbetet.

Tänk efter först.

Teammedlemmarna bör

känna varandra.
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Rätt person på rätt plats. Engelsmännen bör lära sig

att delegera beslut.

Tabell 5.2. Källa:egen.

5.3 Ledarskap

5.3.1 Ledarstilar

S: Den svenske ledaren vill vara en ”naturlig ledare”, dvs. den naturliga personen

som teammedlemmarna går till om problem uppstår eller för att bolla idéer. Han

tycker det är viktigt att visa förståelse för sina underordnade. Han vill även inge

respekt och fatta beslut på egen hand när det behövs, säger han.  Han vill inte vara

en ledare som pekar med hela handen eftersom han  tycker att det mesta går att

lösa genom att resonera sig fram, tycker han.

E: En av de engelska ledarna anser sig ha en ”mixad” ledarstil, med det menar han

att han har både typiska engelska och typiska svenska ledaregenskaper. Han låter

ofta teamet diskutera sig fram till beslut, men han tycker inte att han delegerar

tillräckligt mycket, utan tenderar att ofta göra saker själv därför att det är lättare.

Han är inte som BAE skulle vilja att han var i England, dvs. en auktoritär och

kraftfull ledare, berättar han.

Den andra engelska ledaren säger att han försöker lyssna, förstå och att stödja. Han

säger även att han försöker att ha i åtanke hur de olika individerna samarbetar med

varandra, så att han kan ge dem rätt roller i teamet. Han berättar att hans sätt att

leda beror på vem han leder. Han anser också att det är viktigt att sätta upp klara

mål och att ha rätt mix av människor i ett team.
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5.3.2 Teammedlemmarnas syn på ledarstil

S: Den svenska ledarstilen är bra tycker samtliga svenska teammedlemmar, men

den kan uppfattas som mesig. Det positiva med den svenska ledarstilen är, enligt

de svenska teammedlemmarna,  att de svenska ledarna är bra på att dela med sig av

information och på att låta sina medarbetare vara med och bestämma. En av de

svenska teammedlemmarna säger: ”Vet man om allting kan man inte komma och

gnälla sen”. Engelska ledare är sämre på att informera sina medarbetare, tycker

alla svenska teammedlemmar.

Några av de svenska teammedlemmarna anser att ledaren, svensk som engelsk, inte

bör särbehandla personer. Däremot tycker de att de engelsmän som kommer till

Saab bör anpassa sig till den svenska ledarstilen när de deltar i ett team med

svenskar. Enligt någrta svenska teammedlemmar bör engelska ledare anpassa sig

till den svenska kulturen och de tror att den engelska ledaren som de har kommit i

kontakt med har gjort det. En av  de svenska teammedlemmarna tror att en ledare i

vissa fall blir placerad på en avdelning för att han har en viss ledarstil och om

ledaren då anpassar sig så kan det bli fel och han riskerar att bli en del av

problemet. Den svenska teammedlemmen ger exemplet med ”Svennis”3 som

använder sig av sin speciella ledarstil överallt, oberoende av vilket lag han tränar

och resultatet har hittills blivit  mycket bra. Några av de svenska

teammedlemmarna tror att individer trivs bäst med den ledarstil de är vana vid, tills

de kommer i kontakt med en annan som visar sig fungera bättre.

E: En engelsk teammedlem berättar att engelsmännen har en egen liten hierarki på

Saab. Engelsmännen sitter utspridda, men har ändå kontakt med varandra, vilket

gör att en engelsman  på högre nivå blir kontaktad innan den svenska ledaren blir

                                                          
3 Svensk fotbollstränare. Har tidigare tränat IFK Göteborg, Lazio och är idag förbundskapten för det engelska
landslaget.
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det, för att förkorta beslutsvägarna, berättar han. Anledningen till detta är, enligt

den engelska teammedlemmen, att engelsmän har lärt sig att det inte händer något

om de vänder sig till den svenska chefen, eftersom beslut fattas långsamt. Den

engelska teammedlemmen tycker att svenska ledare bör bygga upp respekt och

tillit för att undvika problemet.

5.3.3 Beslutsfattande

S: De flesta svenska respondenter tycker att de engelska ledarnas snabbhet att fatta

beslut är bra, men samtidigt, säger respondenterna att de föredrar de svenska

ledarnas sätt att informera och rådfråga sina medarbetare. I England är det ledaren

som fattar beslut, medan en svensk ledare lyssnar på teamets åsikter och fattar

sedan beslut, berättar de. De flesta svenska respondenterna tycker att

engelsmännen är väldigt bra på att fatta beslut och kan därför ibland reta sig på det

svenska sättet som är lite ”mjäkigt”.

Beslutsfattandet brukar ske efter en diskussion där en överenskommelse oftast nås,

och i de fall det inte går att komma överens avgörs beslutet genom röstning,

berättar en av de svenska respondenterna. Ledaren ska bestämma men inte innan

teamet har tillfrågats, tycker han.

E: En engelsk ledare, berättar att beslut ibland fattas genom att teamet diskuterar

sig fram till det, men genom att göra det går mycket tid förlorad. Han säger att just

detta var mycket ”svenskt”. Snabba beslut fattas inte, vilket han i vissa fall skulle

vilja ändra på, men han menar att det inte är något som är enbart negativt. Han är

ganska ”svensk” i sitt sätt att leda tycker han och han tar oftast inte beslut utan att

ha diskuterat det först med sitt team. Även de övriga engelska respondenterna
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menar att i England är det ledaren som tar alla beslut, utan att rådfråga andra. I

England finns det olika beslutsnivåer, som följd av den hierarkiska strukturen,

berättar de. En engelsk respondent förklarar att även om teamet diskuterar mycket

och  vill nå konsensus, förekommer det klara beslut. Engelsmän har möten för att

fatta snabba beslut, svenskar för att diskutera, säger han . Engelsmän är även bra på

att implementera de beslut som har fattats, men sämre på att planera, tycker en av

de engelska respondenterna. Svenskar är å andra sidan bra på att planera, men det

tar evigheter för dem att fatta beslut, fortsätter han.

Engelsmän i allmänhet har svårt att acceptera kollektiva åsikter och beslut, i lika

hög grad som svenskar, berättar de engelska respondenterna. Ett exempel, de

refererar till, är inom politiken, där engelska partier skiljer sig mer åt i fråga om

politiska åsikter, än vad svenska partier gör.

5.3.4 Att leda mångkulturella team

S: Den svenska ledaren förklarar att det är enklare att leda ett svenskt team än ett

mångkulturellt eftersom individerna då har ett gemensamt språk, samma

värderingar och han vet hur teammedlemmarna tänker. Engelsmän tänker och

resonerar annorlunda än svenskar, säger han. Engelsmän bidrar med kunskap och

erfarenheter som den svenska ledaren inte tror att han skulle hitta i Sverige. Denna

kompetens som blandningen medför är en fördel med mångkulturella team, anser

den svenska ledaren.

De svenska teammedlemmarna förklarar att samarbetet i ett mångkulturellt team är

svårare pga. språkskillnader och de tror att det är svårare att leda ett mångkulturellt

än ett nationellt team.
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E: De engelska respondenterna berättar att i början av samarbetet mellan Saab och

BAE fanns det mycket misstänksamhet från båda håll, och det finns kvar till viss

del idag även om det har blivit mycket bättre. En engelsk respondent berättar att

det händer att hans svenska kollegor kontrollerar hans arbete flera gånger, och tror

att det kan bero på att engelsmän och svenskar löser problem på olika sätt. De

tycker att för att  samarbetet ska fungera i ett mångkulturellt team, måste alla vara

medvetna om de kulturella skillnaderna  som finns och om teamets mål.

Engelsmännen anser även att ledaren bör anpassa sin ledarstil beroende på vem

han leder.

En av de engelska ledarna förklarar att i ett mångkulturellt team måste man vara

medveten om att det finns skillnader för att arbeta bra tillsammans. En ledare i

hans situation bör anpassa sig och kanske bli mer ”svensk” i ledarstilen. Han

tycker inte att man märker av kulturskillnaderna dagligen, och att det finns ganska

få exempel på problem som uppstår pga.  kulturella skillnader.

Den andra engelska ledaren tycker att han måste tjata på svenskarna för att de ska

få jobbet gjort och han försöker acceptera det, men blir frustrerad och tycker att det

vore lättare att bara ge en order. Det är stor skillnad på att leda svenskar och

engelsmän, tycker han. I England har de underordnade oftast inget val, om man

blir tilldelad en uppgift måste man utföra den, berättar han.

Den engelska ledaren berättar vidare att det inte är bara ledarstilen som påverkas i

ett mångkulturellt team, utan att även medlemmarna ändrar sitt sätt att arbeta.
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5.3.5 Anpassning av ledarstilen

S: Den svenska ledaren försöker vara mer bestämd med de personer som förväntar

sig det. Han försöker inte resonera med engelsmän för att han säger att han vet att

det inte fungerar. Tidigare har han arbetat med en engelsman som tappade

respekten för honom pga. att han inte var tillräckligt auktoritär i sin ledarstil,

berättar den svenska ledaren. Han anpassar numera sin ledarstil till engelsmän,

vilket innebär att  han beter sig olika mot individer från olika kulturer. De svenska

respondenterna anser att de engelska ledarna bör anpassa sig och försöka dela med

sig mer av information, fråga innan beslut fattas och inse att det inte ses som en

svaghet att dela med sig av info.

Alla svenska respondenter tror att det är möjligt att anpassa sig till en kultur genom

att ändra sin ledarstil, men hur väl individen lyckas med detta beror på vilken

personlighet han har. En av de svenska respondenterna tycker att ledaren ska

anpassa sin stil efter gruppens sammansättning, men i stort bör ledaren behandla

alla medlemmarna i ett team lika. Han anser att ledaren inte ska försöka passa

någon mall utan bör utgå från sin personlighet. Det går nog att hitta en ledarstil

som fungerar i alla slags team, någon form av medelvärde, säger han.

E: En engelsk ledare tycker inte att han anpassat sin ledarstil så mycket, men han

anser sig inte heller vara en typisk engelsk ledare, utan beter sig mer som en

svensk ledare. Hans ledarstil i det mångkulturella teamet är naturlig, säger han.

Han berättar att tidigare ledare, som BAE har skickat till Saab, har haft problem

med att anpassa sin ledarstil, och de hade varit alltför auktoritära för de svenskar de

arbetade med. De engelska respondenterna berättar att BAE numera skickar folk

till Sverige som är skickliga på att arbeta med både det tekniska och det sociala.

Den ena engelska ledaren förklarar att han medvetet har valt ut engelsmän från

BAE som inte är för extrema utan kan passa in effektivt i teamen på Saab.
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En bra ledare kan anpassa sig till miljön som han befinner sig i, tycker en av de

engelska respondenterna, och han tror att hans ledare, som är engelsman, försöker

anpassa sig till den svenska kulturen. Exempelvis när beslut ska fattas, försöker

han att inte vara alltför bestämd, fortsätter den engelske respondenten.

I tabellen nedan sammanfattar vi intervjusvaren inom ledarskapsområdet:

Engelsmän Svenskar

Ledarstilar Visar förståelse och

stödjer sina

underordnade.

Delegerar ej tillräckligt.

Försöker ge de

underordnade rätt roller.

”Naturlig ledare”

Visar förståelse, delar med

sig information.

Resonerar sig fram.

Teammedlemmanas

syn på ledarstil

Olika ledarskapsstilar kan

leda till missförstånd.

Ledaren bör ta reda på

teammedlemmarnas

förväntningar.

Den svenska stilen kan

uppfattas som mesig.

Bra att få ta del av

information.

Ledaren bör ej

särbehandla individer.

Engelsmännen kortar

beslutsvägarna genom att

utnyttja sin egen hierarki.

Beslutsfattande Helst snabba beslut.

Möten är till för att fatta

beslut.

Diskuterar sig fram.

Möten används för att

diskutera.

Att leda

mångkulturella team

Det är svårare att förstå

de underordnades

Lättare att leda ett

nationellt team.
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förväntningar.

Ledarstilen ändras.

Alla bör vara medvetna

om de kulturella

skillnaderna.

Den främmande kulturen

medför ny kompetens

Anpassning Ledaren bör anpassa sig

till kulturskillnader.

Engelsmännen försöker

passa in och anpassa sig

på Saab.

Ledaren försöker anpassa

sig till kulturella

skillnader i teamen.

Ledaren bör utgå från sin

personlighet.

Tabell 5.3. Källa: egen.
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6 Analys

I detta kapitel kommer vi att koppla samman teorierna och modellerna från

referensramen med de uppgifter vi fick genom intervjuerna, vilka gav innehållet i

empirikapitlet. Vi kommer att föra ett resonemang runt hur väl  teorin och empirin

kan sägas stämma överens, vilka orsaker som kan finnas till detta och vi kommer

genomgående att presentera våra tolkningar av såväl teori som empiri.

6.1 Kultur

Av de två författare som delar upp kultur i dimensioner, dvs. Hofstede och

Trompenaars, väljer vi att endast använda oss av Hofstede för att analysera den

svenska och den engelska kulturen. Anledning till detta är att vi anser Hofstedes

dimensioner vara mer lämpliga för att genomföra tolkningar av vår empiriska

studie, vilket vi förklarade i referensramen under 3.1.4,  ”Kritik mot Hofstede och

Trompenaars”.

6.1.1 Nationella kulturer

Hofstedes dimensioner

Då Hofstedes femte dimention Lång- och kort tidsorientering är avsedd till att

passa den kinesiska kulturen (Zander, 1997) tar vi inte vi upp i analysen. Denna

dimension är inte relevant för oss då uppatsen handlar om engelsmän och svenskar.

Maktdistans
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Maktdistans betecknar i hur hög grad de mindre mäktiga medlemmarna av

organisationer i ett land förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämlikt.

(Hofstede, 1991)

Som tidigare visats i avsnitt 3.1.3 visar Hofstedes ( 1991) undersökning att

engelsmän har en högre maktdistans än svenskar. I vår empiriska undersökning

bekräftas denna slutsats. Vi tycker att engelsmän accepterar auktoritet i högre grad

än svenskar. Denna tolkning baserar  vi på hur vi anser att engelsmän uppfattar

sina ledare och utifrån att de inte verkar acceptera att makt fördelas jämlikt. Den

svenska ledarstilen uppfattas som alltför konsulterande, eftersom engelsmän är

vana vid att ha auktoritära ledare, som oftast fattar beslut utan att rådfråga sina

underordnade. Att engelsmän föredrar en högre maktdistans tror vi grundar sig på

den hierarkiska strukturen som de engelska organisationerna har. Den hierarkiska

strukturen medför fördelar, som exempelvis ett snabbare beslutsfattande, förstår vi

av våra respondenters beskrivning av detta.

Den platta strukturen som svenska organisationer har, gör att svenskar får en

närmare kontakt med sina ledare, vilket leder till att de kan ifrågasätta sina ledare

när det behövs. Vi tolkar detta som att det känns naturligt för svenskar att diskutera

med sina ledare eftersom de ser varandra som jämlikar. Engelsmännens rädsla att

ifrågasätta sina ledare, anser vi, visar på att de inte är villiga att acceptera att

makten fördelas eftersom de ser en ledare som inte fattar  beslut på egen hand som

svaga. Det kan även bero på lönegraderna, engelsmännens karriärsystem, som ett

par av våra respondenter nämnde. Vi förstår av detta att en engelsman kan gå miste

om att bli befordrad eller dylikt om han ifrågasätter sin ledare. Att engelsmännen

har bildat en egen ”informell” hierarki  på Saab, tolkar vi som om de föredrar de

engelska ledares sätt att fatta beslut. Ett exempel som tyder på detta är att en

engelsk teammedlem som vid problem eller dylikt bör vända sig till sin ledare eller
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till sina teammedlemmar, istället vänder sig till en annan engelsman med högre

position på Saab, som inte nödvändigtvis behöver tillhöra teamet.

Vi anser att det är viktigt att ett mångkulturellt team är medvetet om skillnaden

som finns inom denna dimension. Den påverkar bl. a. teammedlemmarnas sätt att

se på varandra. Engelsmän anser, exempelvis, att svenskar tar arbetsuppgifterna

som de får av sin ledare, för lätt, då svenskarna, enligt engelsmännen, drar över på

deadlinen de får. Att engelsmän tycker så, tror vi beror på att de inte skulle kunna

tänka sig att inte följa en order de fått av sin ledare.

Individualism vs  Kollektivism

Denna dimension innebär den grad till vilken individerna är integrerade i grupper.

(Hofstede, 1991) Enligt Hofstedes undersökning är svenskar mindre

individualistiska än engelsmän, men han menar ändå att båda är individualister.

Detta tycker vi överensstämmer med vår empiriska undersökning. Vi anser att

svenskar har mindre drag av individualism på arbetsplatsen än engelsmän,

eftersom det framkom av intervjuerna att svenskar har mer känsla för gruppen. Ett

annat exempel på detta är att svenska ledare oftast rådgör med sitt team innan

några beslut fattas, vilket engelsmän inte är vana vid och uppfattar som tidsödande.

Ännu en faktor som, i vår studie, tyder på att svenskar har mindre drag av

individualism, är att för svenskar är gruppens mål viktigare än de individuella

målen. Vi tolkar dessa exempel som att svenskar är mindre individualister än

engelsmän, och som att svenskar istället tenderar att vara åt det kollektivistiska

hållet, när de befinner sig på arbetsplatsen. Vi vill här bara uttala oss om

förhållandet på arbetsplatsen eftersom vår studie inte ger underlag till slutsatser om

hur svenskar och engelsmän är utanför denna.
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Maskulinitet vs Feminitet

Enligt Hofstede (1991) är det i den här dimensionen som engelsmän och svenskar

skiljer sig mest åt, och vi håller med honom om att engelsmän är maskulina och

svenskar feminina. Det som tyder på detta i vår studie är betydelsen som

engelsmännen lägger på prestation. Våra svenska respondenter sade, exempelvis,

att engelsmän gärna visar upp det arbetet de har gjort själva eftersom det är viktigt

för dem att uppnå mål på egen hand. Vi tolkar detta som att för engelsmän är det

viktigare än för svenskar att få erkännande när de har utfört ett bra arbete, vilket är

en maskulin egenskap. Att engelsmän dessutom anser sig själva vara reserverade

och inte visa mycket känslor, tycker vi, styrker vårt resonemang om att de är

maskulina. Men eftersom en engelsk respondent sade att engelsmän var ödmjuka

och svenskar tvärtom väldigt stolta, anser vi, att det finns undantag, som vi

förklarar med att alla individer har sin personlighet.

Svenskar har mer mjuka drag, exempelvis har de intresse för andra och för

relationer, vilket anses vara feminina egenskaper. (Hofstede,1991) I vår empiriska

studie framgår att svenskar värdesätter gruppens framgång och att de anser att

kundrelationerna är viktiga. Vi tolkar dessa åsikter som ett tecken på att svenskar

lägger större vikt vid relationer och samarbete.

Enligt Hofstede kompletterar kulturer som är mer maskulina och feminina

varandra och skulle därmed skapa en fördel i multinationella företag då dessa

behöver en konkurrensinriktad sida, kombinerad med en mer förhållandeinriktad

sida. Eftersom England har en maskulin kultur och Sverige en feminin, bör de

svensk-engelska teamen kunna dra fördel av detta. Vi tror, liksom Hofstede, att det

finns möjlighet att uppnå ett bättre resultat i teamen tack vare den här kulturella

skillnaden. Det framkom under vår empiriska undersökning att svenskarna har lärt

av engelsmännen och vice versa. Ett exempel på detta är att svenskarna har lärt sig

att vara mer affärsmässiga (en maskulin egenskap) när det behövs och att
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engelsmännen lär sig informera och delegera i vissa situationer, vilket vi anser vara

bra för relationerna i teamet (en feminin egenskap) i teamet.

Osäkerhetsundvikande

Osäkerhetsundvikande handlar om hur hotade människorna i en kultur känner sig

inför osäkra  och okända situationer. (Hofstede, 1991) Hofstede har, vad gäller

denna dimension om osäkerhetsundvikande, funnit en liten skillnad mellan Sverige

och England. Vi tycker att vi kan se att engelsmän har lite högre

osäkerhetsundvikande än svenskar, vilket stämmer med Hofstedes studie.

Engelsmännen menade att svenskar ibland inte klarar av att avsluta sina

arbetsuppgifter i tid och får därför en förlängd tid för att hinna klart. Vi ser här

deadline som en slags regel, som engelsmännen följer men inte alltid svenskarna.

För engelsmännen är detta en ovanlig situation som de har svårt att acceptera. Som

vi tidigare nämnt, verkar engelsmän tycka att svenskar har det för lätt på arbetet,

och de anses ibland vara slöa. Vi tror att engelsmännens åsikter om svenskar, i det

här fallet kan vara orsakat av ett missförstånd som har uppkommit p.g.a.

kulturskillnader. Engelsmän och svenskar har olika sätt att arbeta, och olika sätt att

kommunicera mellan överordnade och underordnade. Vi tolkar det som att

engelska ledare ger order som han förväntar sig att de underordnade ska följa och

det är oftast ledaren som i förväg har beslutat hur uppgiften ska utföras. Vi tror

detta eftersom det framkom under intervjuerna att engelska ledare inte delegerar

lika mycket som svenska ledare, att de ofta fattar beslut själva utan att rådfråga sitt

team. Svenska ledare ger sina underordnade mer frihet att utföra uppgifterna som

de har fått och det skulle kunna vara förklaringen till att svenskarna inte håller

deadline. Detta tolkar vi även som att svenskar accepterar osäkerhet i högre grad

än engelsmän.
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Svenskarnas sätt att hantera okända situationer, tycker vi, tyder på ett lågt

osäkerhetsundvikande. Ett exempel på detta är att svenskar bl. a. är villiga att prata

engelska och tvingar därför inte engelsmännen att lära sig svenska. Vi tolkar alltså

användandet av ett främmande språk som en okänd situation.

6.1.2 Stereotyper

Svenskar

Dauns beskrivning av den svenska nationalkulturen i Mårtensson (1998) förklarar

att svenskar är anspråkslösa och modesta, vilket återspeglas i att svenskar strävar

efter att vara ”lagom”. Vi anser är att det stämmer och våra respondenters svar

stödjer vår uppfattning, eftersom flera tycker att svenskar är konflikträdda och

tycker att gruppens mål är viktigare än individens, tolkar vi det som att svenskar

vill vara lagom.

Det svenska samhället är, enligt Daun (i Mårtensson 1998) bl.a. modernt, rättvist

och demokratiskt. Även våra engelska respondenter ansåg att det svenska

samhället är demokratiskt. Vi tolkar både Daun och de engelska respondenterna

som att de menar samhället i stort, och vi tycker att det demokratiska sättet

illustreras i hur teamen arbetar. Svenskarna använder sig av ett demokratiskt sätt

för att fatta beslut, exempelvis sade några av de svenska teammedlemmarna att de

tycker att det är bra att de får vara med och fatta beslut.

Svenskar anser sig vara mycket engagerade i samarbeten enligt Mårtensson (1998)

vilket verkar stämma med våra respondenters uppfattning om svenskar, då samtliga

tyckte att svenskar sätter gruppens mål framför de individuella målen. Vi anser att

jantelagen, som kan likställas med att vara lagom, har att göra med detta, man bör
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inte sticka ut genom att visa sig vara väldigt bra på något. Vår uppfattning är att

detta är en skillnad som märks väldigt tydligt när engelsmän och svenskar arbetar

tillsammans. Individerna vi har intervjuat kommer från två olika kulturer, och har

två olika sätt att arbeta på: ett mer inriktat på gruppen (svenskarna) och ett mer

inriktat på individen (engelsmännen). När de arbetar tillsammans i team uppstår

det problem, då vi uppfattar det som att båda anser att arbetssättet de är vana vid är

det bästa. Samtidigt ser båda fördelar med varandras arbetssätt. Ett exempel på det

är att flera av de svenska respondenterna anser att det är bra att ibland fatta snabba

beslut och engelsmännen säger att de uppskattar det svenska sättet att informera

sina medaretare.

De svenska respondenterna anser att svenskar är lågmälda och tystlåtna vilket

stämmer väl överens med vad Mårtensson har kommit fram till. Det framkommer

även av intervjuerna att svenskar är konflikträdda, medan det samtidigt är

accepterat att säga emot chefen. Detta kan verka motsägelsefullt men vi tror att det

beror både på den nationella kulturen och på hur organisationerna ser ut. Svenska

organisationer i allmänhet är platta och decentraliserade, och svenskar ser ledaren

som en jämställd individ som de kan gå till med sina funderingar och åsikter. Vi

tolkar den svenska ledarens uttalande om att han vill fungera som bollplank och de

svenska respondenternas uttalande om att det är bra att de får vara delaktiga i

beslutsfattandet som ett uttryck för den platta och decentraliserade organisationen.

Det vi finner mest intressant angående språkanvändning som framkom av

intervjuerna var att svenskar ibland blir tysta under en konversation, vilket gör att

engelsmännen känner sig illa till mods och försöker fylla ut tystnaden med

småprat. Vi, som svenskar, tror att detta är väldigt individuellt eftersom vi anser att

även många svenskar tycker att det är obehagligt med tystnad, särskilt med

individer som inte är nära vänner. Däremot tycker vi att det stämmer att svenskar

inte är så bra på att småprata, utan gärna kommer direkt till saken. Problemet kan
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ev. vara att svenskar inte är vana att avbryta någon som pratar, medan detta är helt

naturligt i andra kulturer. En av de svenska respondenterna förklarade att svenskar

har svårt att göra sig hörda på möten pga. att de är vana att vänta på sin tur för att

prata och gärna räcker upp handen. Vår uppfattning är att, eftersom svenskarna

måste framföra sina åsikter på engelska på mötena, det kan göra att en del individer

känner sig obekväma och väljer att vara tysta.

Något som samtliga respondenter hade lagt märke till var att svenskar klär sig mer

avslappnat på arbetsplatsen än vad engelsmännen oftast gör. Vi fick inte intrycket

att detta hade skapat några större problem för samarbetet mellan svenskar och

engelsmän. De flesta såg det som en rolig detalj, och vi tror att om det någon gång

var ett problem på Saab så är det inte det längre eftersom både engelsmännen och

svenskarna i teamen har anpassat sin klädstil och klär sig väldigt lika nu.

Engelsmän

Det är viktigt för engelsmän att ha humor och komma bra överens med andra enligt

Mårtensson (1998). Detta var ingenting som våra engelska respondenter nämnde

men de svenskar vi intervjuade tycker att engelsmännen är mycket roliga och att de

använder mycket skämt där undertoner och sarkasm ingår. Däremot tyckte de

engelska respondenterna att svenskar verkar ha ungefär samma humor som dem

och en engelsk respondent uttryckte att han var förvånad över att svenskar kunde

uppskatta avancerade, och mycket ”engelska”, skämt på engelska. Vi tror att den

svenska och den engelska humorn ligger nära varandra men att engelsmännen inte

vet så mycket om den svenska humorn eftersom de inte kan svenska, medan

svenskar förstår engelska så bra att de även kan uppskatta ganska avancerade

skämt.
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Mårtensson förklarar att engelsmän tycker att det är viktigare att samarbeta än att

vinna, vilket vi har svårt att hålla med om, eftersom samtliga respondenter tycker

att engelsmän i allmänhet är individualister, vilket innebär att deras personlig

intressen prioriteras högre än gruppens. Däremot anser vi att våra engelska

respondenter visar sig vara både individualister och lagspelare. Det framkom under

intervjuerna både att de gärna fattar beslut på egen hand och att de gärna vill

samarbeta. Vi vet också att de flesta engelsmän som nu befinner sig på Saab är

utvalda därför att de har egenskaper som gör att de bedöms passa in lättare i den

svenska kulturen. De är förmodligen mindre individualistiska än den

genomsnittlige engelsmannen, och har troligen även internationell erfarenhet sedan

tidigare. Vår tolkning av detta är att engelsmän, generellt, är mer individualistiska

än svenskar, men att de som befinner sig på Saab är mindre individualistiska än de

flesta engelsmän.

Engelsmän undviker, enligt Mårtensson, (1998) uppenbar fientlighet, vilket låter

lite märkligt i våra öron. Vi tror att de flesta, oavsett kultur, undviker sådan

fientlighet. Däremot anser våra respondenter att svenskar är konflikträdda vilket vi

tolkar som att de anser att engelsmän inte är det, även om det inte sagts rakt ut.

Engelsmän är bra på att småprata och använder sig av mycket dubbla betydelser

och undertoner när de talar och det kan vara ett sätt att indirekt uttrycka tex.

fientlighet eller missnöje. För en svensk kan detta vara svårt att förstå, även för en

individ som talar flytande engelska. Detta stämmer väl överens med vad Lewis

(1996) förklarar om engelsmäns förmåga att uttrycka sig vagt.

Enligt vårt empiriska material anses engelsmän vara strikta, reserverade,

affärsmässiga och duktiga på att planera, vilket stämmer överens med Mårtenssons

beskrivning av engelsmännen. Däremot tror vi att påståendet att engelsmän inte

skulle knyta starka band till andra personer (Mårtensson, 1998) är en överdrift. De

engelsmän vi talade med har flyttat hit med sina familjer och uttryckte bl.a. att det



102

var att leva i en artificiell värld och att en nackdel är att det är svårt att få riktiga

vänner i Sverige. Av  intervjusvaren märker vi att engelsmän och svenskar är lika

med tanke på det sociala umgänget. Skillnaden är att engelsmän umgås mycket på

puben efter jobbet medan svenskar hellre umgås när de fikar på arbetet. Vi anser

att de skillnader som finns inte är så stora att de borde hindra engelsmän och

svenskar att umgås på fritiden. En möjlig förklaring till att de inte umgås mycket

med varandra och till att engelsmän har bildat en ”engelsk koloni” kan vara att

både svenskarna och engelsmännen vet att engelsmännen endast kommer att arbeta

under en begränsad tid i teamen på Saab, vilket kan det leda till att motivationen

till att lära känna varandra minskar. Vi har även själva varit utomlands och har

erfarit att det är väldigt lätt att människor av samma nationalitet automatiskt håller

ihop och för en individ som befinner sig utomlands är det ett stöd att ha kontakt

med någon i samma situation.

Vi tolkar förslaget, som en av våra svenska respondenter gav om att det borde

anordnas pub-kvällar för att svenskar och engelsmän skulle börja umgås utanför

arbetet, som att det finns ett intresse för att göra något för att integrera svenskar

och engelsmän.

Engelsmän som kommer till Sverige kan få uppfattningen av att svenskar är lata,

en av de engelska respondenterna uttryckte detta, och vi tror att en möjlig

förklaring är de långa fikapauserna, som  engelsmän inte riktigt verkar förstå sig

på. Svenskarna å andra sidan kan få intrycket att engelsmännen inte vill lära känna

dem eftersom de bara hämtar kaffe och tar med det till rummet i stället för att sitta

med svenskarna under fikapauserna. Att engelsmännen anser att svenskarna är lata

kan också bero på missförstånd, som uppkommer pga. språkskillnader och att de

har olika erfarenheter av hur en arbetsuppgift bäst bör utföras. Vi resonerar vidare

att pga. att engelsmännens  karriärsystem ser annorlunda ut är de rädda för att
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ifrågasätta sina ledare, vilket en svensk kan göra utan att det får märkbara

konsekvenser. För en engelsman kan det påverka deras framtida karriär.

När vi frågade våra respondenter om karakteristiska drag hos engelsmän och

svenskar framkom det, som vi har beskrivit ovan, både likheter och skillnader och

vår tolkning är att de skillnader som finns inte är stora. Svenskar och engelsmän är

mer lika än olika, påstår vi, men de skillnader som finns kan ändå orsaka problem,

i form av missförstånd och konflikter i teamen. Vi anser att ett problem med

svensk-engelska team är att teammedlemmarna, och även ledare, luras av att

svenskar och engelsmän har många likheter och att svenskar ofta pratar mycket bra

engelska. Det är lätt att tro, anser vi, att det inte uppstår problem pga. kulturella

skillnader i svensk-engelska team.

6.1.3 Hur kulturen påverkar ledarskapet

Samtliga respondenter tyckte, liksom vi, att arbetet i ett mångkulturellt team

underlättas om teammedlemmarna är medvetna om de kulturella skillnader som

kan förekomma mellan medlemmarna i teamet. Alla tyckte även att de kunde

urskilja tydliga kulturskillnader mellan svenskar och engelsmän i sina team.

Svenskt ledarskap

Det som framkom i intervjuerna om det svenska ledarskapet stämmer nästan

ordagrant med hur Mårtensson (1998) beskriver det. Svenska ledare sägs ha en

informell framtoning och försöker förstå sina underordnade. Exempelvis sade den

svenska ledaren att för att fatta beslut försöker han att få stöd av sina medarbetare

och resonera sig fram. Svenska ledare är enligt Mårtensson (1998) dämpade,
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tillbakadragna och försiktiga jämfört med ledare från flera andra länder,

exempelvis England, vilket våra respondenter bekräftar i våra intervjuer. Den

svenska ledaren sade att han inte vill vara den typen av ledare som pekar med hela

handen men att han gör det om det behövs. Han är dock medveten om att han bör

göra det med engelsmännen eftersom det har hänt honom tidigare att en engelsman

tappade respekten helt för honom. Problem kan uppstå i samarbetet mellan

engelsmän och svenskar, dels för att svenskarna inte är vana vid auktoritära ledare,

vilket engelsmän är i svenska individers ögon, och dels för en engelsk ledare

väntar sig att teammedlemmarna ska utföra de uppgifter han tar beslut om utan

diskussion. Det kan också leda till problem i teamet om en svensk teammedlem

inte uppfattar att beslutet redan är fattat pga. att  han är van att få möjlighet att

diskutera det först med sin ledare. Våra svenska respondenter vill gärna att de

engelska ledarna ska lära sig att informera sina underordnade mer, eftersom de

uppskattar mycket att få vara delaktiga i beslut. Vi tror att även de engelska

teammedlemmarna uppskattar att få ta del av information och vara delaktiga i

beslut som fattas, men det är inte vana vid det och tycker även att det tar för

mycket tid.

Phillips-Martinsson (1992) menar att svenska ledare anses vara veka och

obeslutsamma av engelsmän, och det stämmer väl med vad våra engelska

respondenter sade under intervjuerna. Även de svenska respondenterna ansåg att

svenska ledare ger detta, något mesiga, intryck ibland och vi tolkar detta som att

det finns en vilja hos svenskar att bli hårdare avseende ledarstilen. Vi tror att det är

bra om ledaren bedömer situationen och agerar efter den, men vi anser inte att det

är ”mesigt” att fråga de underordnade om deras åsikter. Med mesigt tror vi att

respondenterna menar en ledare som är osäker och velig.

Enligt Mårtensson (1998) anpassar sig svenska ledare till den engelska kulturen

genom att bli hårdare i sin ledarstil, vilket verkar vara fallet på Saab även om den
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svenska ledaren vi intervjuade inte befann sig i England utan endast arbetade

tillsammans med engelsmän. Detta kan vara ett exempel på att svenskar är villiga

att anpassa sig till andra kulturer, och i det här fallet tror vi att den svenska ledaren

upplevde att det var nödvändigt för att teamet skulle fungera. Vi tror även att det är

lättare att anpassa sig som ledare åt det mer auktoritära hållet än åt det mer

delegerande och rådfrågande, vilket gör att de engelska ledarna har det svårare att

anpassa sig till den svenska kulturen än tvärtom. En av de engelska ledarna tyckte

att det svenska sättet att fatta beslut är frustrerande och en tidigare engelsk ledare,

som inte hade lyckats anpassa sig alls, nämndes också i våra intervjuer.

Engelskt ledarskap

I England karaktäriseras ledarskapet av en social och politisk förmåga, förklarar

Mårtensson (1998) och Tollgerdt-Andersson (1996) är av samma mening då hon

beskriver det engelska ledarskapet som baserat på personliga och sociala nätverk.

Enligt Tollgerdt-Andersson (1996) anser de engelska ledarna att deras viktigaste

uppgift är att skapa ett lag av medarbetarna, motivera och engagera dessa samt ge

dem tydlig information. Vi tycker att det låter som en egenskap som ledare bör ha

oberoende av vilket land de kommer från, och våra respondenter sade inte heller

något som vi kan tolka som att engelsmän och svenskar skulle skilja sig åt på den

här punkten. Däremot anser vi att de skiljer sig åt vad det gäller vilket sätt de väljer

att använda sig av för att engagera sina medarbetare. Tydlig information tycker vi

kan tolkas som order, som den underordnade förväntas följa, vilket engelska ledare

använder sig mer av än svenska ledare, och svenska ledare ger i stället riktlinjer

som de underordnade får agera mer fritt efter.

Engelska ledare har en viss motvilja mot att dokumentera och standardisera, men

för övrigt är situationen i England mer formell än i Sverige, förklarar Mårtensson

(1998). Det framkommer av flera svenska respondenter att engelsmännen är bättre



106

på att dokumentera än svenskar, alltså kan vi inte hålla med  Mårtensson på den

här punkten. Det ses främst som något positivt av våra svenska respondenter, men

ibland som alltför omständligt då det blir mycket detaljerat. Vi anser att arbetet

underlättas av dokumentation för att det kan göra att teammedlemmarna känner sig

mer säkra på vad som ska göras och hur det ska göras, men det bör inte gå ut över

flexibiliteten i organisationen.

Mårtensson förklarar att beslutsfattandet i England sker genom kompromisser och

att det inte anses fel att ändra ståndpunkt. Detta tycker vi säger emot den, i övrigt

auktoritära, stilen som beskrivs som typisk för engelsmän. De engelska ledarna har

en bestämd ledarstil, dvs. det är ledaren som fattar besluten. (Mårtensson, 1998)

Detta stöds av Phillips-Martinsson (1992) som menar att de engelska företagens

hierarkiska nivåer har stor betydelse och att beslut fattas centralt. De engelska

respondenterna beskrev den engelska ledarstilen som kraftfull och auktoritär,

medan den bild de gav av en bra ledare, dvs. hur de själva vill vara som ledare var

ganska olik den auktoritära stilen. De engelska ledarna vill lyssna, förstå och stödja

sina underordnade, dessutom låter de ofta teammedlemmarna diskutera innan ett

beslut fattas. Vi uppfattar detta som en anpassning till den svenska stilen, då den

ena engelska ledaren säger att han ibland blir frustrerad av diskussionerna och

hellre skulle fatta besluten på egen hand.

Den engelske ledarens relation till medarbetarna karaktäriseras av öppenhet och

tolerans, enligt Tollgerdt-Andersson, (1996), vilket vi inte håller med om. Vi

tycker snarare att engelska ledare, det finns naturligtvis undantag, räknar med och

föredrar att de underordnade följer deras beslut, vilket vi inte anser främjar

öppenhet och tolerans. Enligt Mårtensson (1998) blir engelska ledare i Sverige mer

konsulterande än de är i England, vilket även verkar vara fallet på Saab. De

engelska ledare vi intervjuade är väl medvetna om att deras stil anses vara

auktoritär i Sverige. Den ena ansåg sig ha en svensk ledarstil redan från början och
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tyckte därför inte att han hade behövt anpassa sig, men visste att tidigare engelska

ledare hade haft problem i Sverige. Den andra var medveten om att han var relativt

auktoritär och försökte att inte vara det i sin kontakt med svenskar utan delegerar

och informerar mer än vad han är van vid.

6.2 Team

6.2.1 Mångkulturella team

Vi har under vår empiriska undersökning kommit fram till att samtliga

respondenter tycker att det finns kulturella skillnader i deras team.  Dessa

skillnader är bl. a. språk och arbetssätt. Exempelvis dokumenterar engelsmännen

mer än svenskarna, och de är även mer för planering enligt våra respondenter. Vi

håller med Harris & Morans (1996) åsikt om att teammedlemmarna måste lära sig

förstå den andra kulturen och lära sig det främmande språket för att teamet ska

lyckas med sina uppgifter. Det framgår i vår empiri att både de engelska och

svenska teammedlemmarna  i vårt fallföretag är medvetna om de kulturella

skillnader som finns i teamet, eftersom samtliga respondenter ger exempel på

sådana skillnader.

6.2.2 Styrkor och svagheter

Liksom Schneider & Barsoux, (1997) nämner våra respondenter att det finns både

styrkor och svagheter med mångkulturella team. Den fördel som både svenskar och

engelsmän nämner och uppfattar på Saab, är att individerna får lära känna en annan
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kultur, vilket leder till att individerna får tar del av nya idéer och olika sätt att

tänka.

Den svenska ledaren sade att han kunde få tillgång till kompetens, som inte finns i

Sverige, tack vare engelsmännen. Vi ser en koppling mellan kompetens och kultur

eftersom vi anser att kompetensen påverkas av erfarenheten individerna erhåller i

sina länder, liksom utbildning och värderingar. Vår tolkning är att ett

mångkulturellt team får tillgång till bredare kompetens och tack vare detta finns

möjlighet att det mångkulturella teamet presterar bättre än ett nationellt team, som

har samma förutsättningar i övrigt.

Vi vill göra läsaren uppmärksam på att vi under vår empiriska undersökning inte

fick många konkreta exempel på styrkor som mångkulturella team kan medföra.

Vår tolkning av detta är att individerna har lättare att se det som stör eller det som

upplevs annorlunda, än det som är bra. Detta baserar vi på de få exempel på

likheter mellan de nationella kulturerna och styrkor som förknippas med svensk-

engelska team som gavs under intervjutillfällena, samt på att respondenterna

nämnde olikheter och svagheter oftare.

Vi anser att det skapas styrkor för svensk-engelska team om de båda kulturernas

kunskap kombineras på ett sätt som leder till ett bättre resultat än det som hade

kunnat uppnås i ett nationellt team, vilket vi tror är möjligt genom att placera rätt

person på rätt plats. Rätt person på rätt plats är viktigt för att ett team, nationellt

som svensk-engelskt, ska arbeta effektivt. Vi tycker att ett fotbollslag är en bra

metafor, exempelvis världens bästa målvakt, presterar antagligen inte speciellt bra

om han blir tvungen att spela forward.

Under vår empiriska undersökning har det, som vi har nämnt tidigare, kommit

fram att det finns svagheter med de svensk-engelska teamen och alla respondenter
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är överens om en svaghet; den verbala kommunikationen, alltså språket. Men

samtidigt som de ser språk som en  svaghet säger ändå alla respondenter att språket

egentligen inte är ett problem. Lewis (1996) menar att engelsmän har lätt att umgås

med bl. a. svenskar, och Sarbough (1998) menar att kommunikationsproblem blir

större ju mer kulturerna skiljer sig åt. Fastän vi ser flera likheter mellan den

svenska och den engelska kulturen, märker vi ändå tydligt att

kommunikationsproblem existerar i teamen. En engelsman säger exempelvis att

när svenskar säger ”yes” betyder det inte alltid yes, utan ibland även kanske. Våra

respondenter är överens om att svenskar behärskar det engelska språket, men att

problemet uppstår t.ex. när engelsmän använder sig av undertoner och när svenskar

vill, men inte kan, uttrycka sig mer nyanserat. Vi blev förvånade över att språk

orsakar så mycket missförstånd och irritation i teamen.

Vi är håller med Jandt (1995) om att ett budskap kan få en annan innebörd när det

tolkas av åhöraren, det kan även hända i ett nationellt team. Alla respondenter är

medvetna om att det finns många undertoner och dubbla betydelser i engelskan och

att engelsmän inte alltid uttrycker sig klart och tydligt, vilket ökar risken för

missförstånd.

Även den icke-verbala kommunikation skapar problem för de svensk-engelska

teamen och är därför en svaghet. Under våra intervjuer gav en engelsk respondent

ett exempel på när kroppsspråket fick en negativ effekt. Exemplet gick ut på att en

nytillsatt engelsk ledare skulle presentera sig för sitt team och uppfattades positivt

av engelsmännen medan svenskarna uppfattade hans kroppsspråk m.m. som alltför

auktoritärt. Våra respondenter kunde dock under intervjuerna inte ge ett exempel

på något typiskt kroppsspråk för de olika kulturerna. En förklaring anser vi vara att

det är svårt eftersom de skillnader som existerar antagligen är små och svåra att

identifiera. Både engelsmän och svenskar tillhör kulturer som inte gestikulerar
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mycket, och båda använder sig av en lugnare kommunikationsstil (Guirdham,

1999)

En annan svaghet är att de engelska respondenterna upplever att det är tidsödande

att nå koncensus, men samtidigt säger de att det är bra att få information och  att

samarbetar med andra teammedlemmar. Vår tolkning av detta är att engelsmän ser

fördelar med det svenska sättet att fatta beslut, men att problemet ligger i att de

tycker att det tar alldeles för lång tid. De vill inte i lika hög grad som svenskarna

vara med och nå koncensus. Vi tolkar det som att det är viktigare för dem att fatta

snabba beslut, istället för att  diskutera sig fram, under en lång tid. Denna tolkning

baseras på engelsmännens frustration över den tidskrävande beslutsprocessen.

Svenskarna ser både för- och nackdelar med att engelsmännen fokuserar mycket på

detaljer, planering och dokumentation. Vi tolkar det som att svenskar föredrar att

arbeta mer fritt, men att de ser fördelar med att använda sig av dokumentation.

Genom att dokumentera mer finns möjlighet att kontrollera uppgifter, resonerar vi,

vilket vi kopplar till den svenska ledarens påstående om att svenskarna på Saab har

blivit mindre naiva och mer affärsmässiga.

Vi anser inte att det är en önskvärd situation att alla teammedlemmarna är lika,

istället bör teamet arbeta för att de bästa egenskaperna hos alla teammedlemmar

ska kunna utnyttjas. Poängen med mångkulturella team försvinner om

engelsmännen blir som svenskar eller tvärtom, det är inte en önskvärd effekt av

samarbetet anser vi. I vissa situationer bör teamet använda sig av engelsmännens

erfarenheter och kunskaper och i vissa fall av svenskarnas. Exempel på det här är

att både svenskar och engelsmän har lärt sig av varandra tack vare samarbetet, det

sägs i empirin att svenskar bl.a. har blivit mer affärsmässiga. De engelska ledarna

menar att de har lärt sig att låta teamet diskutera sig fram till beslut och en engelsk
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ledare sade att han inte delegerar tillräckligt mycket eftersom det är lättare att göra

saker själv.

6.2.3 Team och ledarskap

Vi tolkar Yukls (1998) beskrivning av att en ledare ibland bör vara aktiv och

ibland passiv i beslutsprocessen, som att det beror mycket på hur teamet ser ut,

dvs. vilka egenskaper individerna som ingår i det har, och på situationen. Vi tolkar

vidare att det kanske krävs att teamet agerar omedelbart i vissa fall och att det inte

finns tid att diskutera sig fram till ett beslut om vad som bör göras, då anser vi att

det är bra om ledaren bestämmer vad teamet ska göra. Vi ser att individerna som

ingår i teamen har olika syn på hur en ledare ska vara, en del  föredrar en ledare

som lyssnar på deras åsikter och tar hänsyn till dessa när beslut fattas, medan andra

föredrar att det finns en stark ledare som bestämmer åt dem.

Några av våra respondenter förklarade att den ledarstil en individ är van vid är den

han föredrar tills en annan ledarstil visar sig fungera bättre. Vi tolkar detta som att

individer i ett team kanske inte ser nackdelarna som är förknippade med den

ledarstil som är typisk för deras kultur lika lätt som de ser nackdelar med en

främmande kulturs ledarstil. Därför anser vi att teammedlemmarna ofta visar sig

vara lojala mot en ledare från samma nationella kultur som han själv än mot en

ledare med en annan kulturell bakgrund.

Berger (1996) menar att när medlemmarna i ett team samarbetar effektivt uppnås

ett bättre resultat än när varje person arbetar individuellt. Vi håller med Berger om

detta, och vi tror dessutom att ett team där individerna har olika kulturella

bakgrunder kan utföra ett bättre arbete än vad ett nationellt team kan göra därför att
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vi anser att ett sådant team har tillgång till en bredare kompetens, vilket vi har

diskuterat tidigare under styrkor och svagheter. Detta är dock endast möjligt om

medlemmarna i teamet är medvetna om de kulturella skillnaderna och aktivt

arbetar för att förstå varandra, för att de positiva aspekterna från de inblandade

kulturerna ska kunna utnyttjas, anser vi. Ledaren spelar en viktig roll för att

samarbetet ska bli framgångsrikt menar Yukl (1998), något som det gavs exempel

på under intervjuerna. Vi tolkar framgång som att teamet arbetar effektivt, vilket

våra respondenter definierar som att teammedlemmarna bör tänka efter innan de

agerar, de bör vara motiverade för att kunna prestera högre kvalitet och

teammedlemmarna bör känna varandra. Vi anser att effektivitet är ledarens ansvar

att uppnå och att vad som är effektivitet beror på vilka mål teamet har för sin

verksamhet.

I mångkulturella team bör ledaren, både enligt Berger (1996) och våra

respondenter, vara medveten om att kultur spelar en viktig roll i hur samarbetet i

teamet kommer att fungera. Eftersom vi anser att kultur är ett inlärt fenomen, som

påverkar bl.a. individens beteende och värderingar håller vi med det ovanstående

påståendet. De värderingar som är kulturellt inlärda  kan leda till att individerna

agerar utan att reflektera över varför de gör som de gör. För en individ med en

annan kulturell bakgrund kan ett sådant agerande verka störande eller konstigt.

Flera av respondenterna tyckte att det var svårt att veta vad som är kulturskillnader

och vad som är personlighet. Vår uppfattning är att en individ kan anpassa sig till

en främmande kultur och i alla fall delvis ändra sitt beteende och att detta

underlättas om individen är medveten om hur viktigt det kan vara för att fungera i

den nya kulturen. Engelsmännen och svenskarna i teamen på Saab är medvetna om

att det existerar kulturella skillnader mellan dem och tycker att det är bra att vara

medveten om dessa. Det finns exempel på att både engelsmän och svenskar

försöker anpassa sig till den andra kulturen. Samtidigt tycker vi att, som vi tidigare
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har nämnt, att det finns en tendens till uppdelning, att engelsmännen håller ihop

mot svenskarna och tvärtom. Vi anser, liksom Berger (1996), att det är ledarens

uppgift att se till att medlemmarna i ett mångkulturellt team är medvetna om de

kulturella skillnaderna och att de anstränger sig för att teamet ska fungera som en

enhet mot ett gemensamt mål. Ledare för mångkulturella team har ingen lätt

uppgift anser vi, då hans arbete blir en balansgång mellan att anpassa sig till

kulturella skillnader och att hålla fast vi sin personliga ledarstil. En engelsk ledare

förklarade att hans sätt att leda beror på vem han leder, och några svenska

teammedlemmar ansåg att ledaren inte skulle särbehandla individer, de trodde

också att en ledare kan ha en personlig ledarstil som fungerar framgångsrikt och då

bör han inte ändra på den (Se Svennis exemplet).

6.3 Ledarskap

6.3.1 Situationsanpassat ledarskap

Vi ser Blanchard, Carew och Parisi-Carews modell (1990) som användbar för

ledare i mångkulturella team, men inte utan hänsyn till att kultur är en faktor som

påverkar situationen. När ett nytt projekt startas i ett mångkulturellt team behövs

mycket vägledning, klara beskrivningar och tydliga order, som Blanchard, Carew

och Parisi-Carew (1990) menar, men vi anser att det även krävs tid för att

teammedlemmarna ska få bekanta sig med varandra, och lära sig om varandras

kulturer.

Vår uppfattning är att kultur påverkar ledarstilen, vilket våra respondenter också

tyckte, och vi anser att ledare bör vara uppmärksamma på att så är fallet för att vara
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beredda på att anpassa sin ledarstil när de arbetar i mångkulturella team.

Exempelvis engelska ledare i ett svensk-engelskt team bör vara medvetna om att

de troligtvis uppfattas som auktoritära av svenskarna och därför försöka delegera

mer och informera teammedlemmarna mer än de är vana vid.  I en del situationer

bör svenska ledare, som i vanliga fall har en demokratisk stil, uppföra sig mer

auktoritärt och fatta beslut på egen hand för att teamet ska bli mer effektivt. Vi,

som svenskar och uppsatsförfattare, har uppfattningen att svenskar vanligtvis ser

auktoritet som något negativt, när det inte behöver vara så. En av ledarens

uppgifter är att hela tiden läsa av situationen och agera efter den, anser vi, genom

att försöka förstå hur teammedlemmarna tänker, hur samarbetet fungerar, vad

arbetsuppgiften kräver etc.

Vidare anser vi inte att det är lämpligt, efter  att påstå att någon ledarstil (S1, S2,

S3 och S4) är mer önskvärd än någon annan efter som vi menar att det beror på

situationen vilken ledarstil som gör teamet mest effektivt. Våra respondenter

definierade effektivitet på några olika sätt, tex. som att teamet ska tänka efter först.

Vidare anser vi att det är viktigt för ledare för mångkulturella team att ha i åtanke

att varje team har sina särskilda egenskaper, liksom varje individ som ingår i det

har sin personlighet och modellen bör användas som ett hjälpmedel och inte som

en mall att följa bokstavligen.

6.3.2 Gridmetoden och Likerts fyra system för chefskap

Redan i referensramen (kapitel 3) påpekade vi att vi ser likheter mellan

gridmetoden och Likerts fyra system för chefskap, eftersom båda baseras på hur

ledaren ser på produktion och människor. Modellerna skiljer sig åt eftersom Blake

och Mc Canse (1991) också förklarar att drivkrafter påverkar varje individ och att
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relationer mellan ledare och underordnade inte endast beror på ledaren utan på

samarbetet mellan alla individer i teamet.

Produktion

För att kunna uttala oss om hur ledarna ser på produktion tolkar vi deras

definitioner av effektivitet. Den svenska ledaren sade, exempelvis, att ett effektivt

team löser uppgifter tillsammans, har tillgång till rätt information och rätt resurser.

En engelsk ledare sade att effektivitet för honom är att få ut det mesta av teamet,

att på kort sikt nå resultat, och att på längre sikt motivera de underordnade. De här

svaren tolkar vi som att ledarna har ganska lika syn på effektivitet och produktion,

men att den svenska ledaren framhäver samarbetet i teamet medan den engelska

ledaren framhäver ”resultat”, vilket vi tolkar som något kvantifierbart mål snarare

än att teamet löser uppgifter tillsammans. Vi anser att både engelska och svenska

ledare är måna om att uppnå mål och att producera resultat, skillnaden är hur de

gör det.

Människor

Eftersom engelsmän är vana vid en mer hierarkisk organisation anser vi att en

engelsk ledare förhåller sig till sina underordnade ur ett ”uppifrån-perspektiv”. Vi

menar att engelska ledare, även om de visar förståelse för sina underordnade, talar

nedåt i organisationen, vilket de underordnade är vana vid. Vi tolkar

engelsmännens sätt att fatta beslut som att de engelska ledarna är mer

kontrollerande än de svenska. Detta kan, enligt oss, leda till missnöje i teamet om

teammedlemmarna inte är vana vid den här typen av ledare och inte vill acceptera

att ledaren fattar beslut på egen hand. Vidare är vår tolkning att underordnade till

en svensk ledare ofta känner sig så bekväma med sin ledare att de kan vända sig till

honom som en jämbördig kollega. Detta kan leda till problem, vilket vi nämner
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tidigare i uppsatsen, med underordnade som är vana vid en mer hierarkisk

organisation och mer auktoritära ledare eftersom den svenska ledaren följaktligen

kan uppfattas som, exempelvis, inkompetent  av sådana underordnade.

Drivkrafter

Drivkrafter, får en individ att agera på ett visst sätt, och vi tolkar det som att de

påverkar hur ledaren ser på produktion och människor. Drivkrafter är personliga,

enligt Blake och Mc Canse (1991), och vi anser att det ibland kan vara svårt att

urskilja på vad som är personligt för en individ och vad som är gemensamt med

andra individer från samma kultur, dvs. vad som är inlärt. Kultur påverkar vad

individen tycker är viktigt, hur han förhåller sig till andra människor, hur han

kommunicerar etc. Kultur påverkar följaktligen vilken ledarstil individen använder

sig av och hur han anser att en bra ledare bör vara. Vi tror att ledarna i de svensk-

engelska teamen påverkas av varandras kulturer, eftersom det framkommer av

intervjuerna att de har anpassat sig till varandras ledarstilar.

Vi finner många likheter med den typiska svenska ledaren och Likerts konsultativa

ledare (Bjerke, 1998). Svenska ledare har, enligt både teorier i ämnet och några av

våra respondenter, stor tilltro till de underordnade, försöker använda sig av deras

åsikter och delegerar beslut. Vi förklarade redan i referensramen att den

konsultativa ledaren fokuserar mer på människorna i organisationen än på

produktionen och att vi anser att det konsultativa ledarskapet mest liknar gemyt-

och teamledarskapet i Blake & Mc Canses gridmodell.

Det välvilligt-auktoritära chefskapet (Bjerke 1998) är det som vi finner mest likt

den engelska ledarstilen eftersom de engelska ledarna i allmänhet är auktoritära.

Det engelska ledarskapet tolkar vi även som liknande lydnads- och

kompromissledarskapet (Blake & Mc Canse, 1991) eftersom beslutsfattandet
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ofta är centraliserat, ledaren är auktoritär och de underordnade i organisationen

anses vara betydelsefulla.

Teamledarskap (Blake & Mc Canse, 1991), som vi anser vara likvärdig med

Likerts (Bjerke, 1998) delaktighet-grupp, är den ledarstil som vi tolkar som mest

önskvärd att uppnå enligt vår studie, för såväl svenskar som engelsmän. De bästa

resultaten uppnås om personalens mål sammanfaller med de ekonomiska målen,

och ledaren bör motivera de underordnade att försöka nå dessa mål. Flera av våra

respondenter sa att ömsesidigt förtroende mellan ledaren och teammedlemmarna är

viktigt, liksom motiverade individer och att placera rätt person på rätt plats. Ett

exempel på att teamen på Saab inte har lyckats i det här avseendet är att

engelsmännen, i alla fall i början av samarbetet mellan Saab och BAE Systems,

endast såg vistelsen i Sverige som en karriärmöjlighet. De engelsmän som idag

befinner sig på Saab kanske inte ser det på samma sätt, men vi tolkar vårt

empiriska material som att misstanken om att det är så finns kvar hos svenskarna i

teamen och kan skapa konflikter.  En av de engelska respondenterna berättar att

hans svenska kollegor kontrollerar honom mycket, vilket tyder på att det är så.

Kulturskillnaderna i teamen, anser vi, kan leda till att engelsmännen och

svenskarna arbetar på olika sätt pga. outtalade värderingar, som är kulturellt

beroende och kanske omedvetna. Teammedlemmarna motiveras i sådana fall på

olika sätt, vilket ger ledarna för teamen en svår uppgift när de ska försöka få

teamen att arbeta effektivt och mot gemensamma mål.

Ingenting i vår empiriska undersökning kan vi tolka som att de engelska eller de

svenska ledarna skulle ha något gemensamt med det som Blake och Mc Canse,

(1991) kallar uppgivet ledarskap. Vi anser inte heller att Likerts (Bjerke, 1998)

explorativa-auktoritära ledarstil passar in på den svenska eller den engelska

ledarstilen.
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För att tydliggöra hur vi tolkar den svenska respektive den engelska ledarstilen

använder vi oss av en bearbetning av Blake och Mc Canses (1991) modell.

Figur 6:1. Egen bearbetning av Grid-modellen. Källa: Blake & Mc Canse, 1991, s.35

Vi tolkar det engelska ledarskapet som något mer inriktat på produktion än på

människorna i organisationen eller teamet, jämfört med svenska ledare, och

tvärtom. Om både engelska och svenska ledare strävar efter att hamna i det som

kallas teamledarskap av Blake och Mc Canse (1991) innebär det en förflyttning

uppåt och lite till höger för engelska ledare och till höger för svenska ledare.
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6.3.3 Gridmetoden för underordnade

Blake och Mc Canse (1991) identifierar fem olika stilar som de underordnade kan

tillhöra och efter att ha tolkat våra respondenters svar finner vi att vi kan dela in

svenskar och engelsmän enligt dessa stilar. Vi menar inte att alla svenska och

engelska underordnade passar in i dessa stilar, det är mycket individuellt, men vi

tycker ändå att det är intressant att vi tycker oss se en tendens efter att ha

genomfört en så begränsad studie. Vi vill även påpeka att Blake och Mc Canse

(1991) inte hade kulturella skillnader i åtanke när de definierade dessa stilar, men

vår åsikt är att de kan användas även i detta avseende, eftersom vi är av

uppfattningen att kultur påverkar en individs agerande och även hur de beter sig i

ett team, som underordnade.

Den inställsamme: gör gärna allt som ledaren säger för att få uppskattning och

passar in på den engelska underordnade, därför att det framkom av vår empiriska

undersökning att engelsmän är ögontjänare och beter sig annorlunda när ledaren är

i närheten.

Men engelska underordnade har, enligt våra respondenter även många andra

egenskaper, som att de är individualister, bra på dokumentation och på att praktiskt

genomföra arbetsuppgifter. Dessa egenskaper finner vi svårt att placera under

någon särskild stil, eftersom de passar under flera.

Den problemlösande: anser vi passa bäst in på den svenska underordnade

eftersom de har ett demokratiskt sätt att arbeta på och gärna kommer med förslag.

Det framkom även att svenskar är lagspelare, vilket tyder på att de känner

tillfredsställelse av att bidra till ett bättre resultat för teamet. Vår åsikt är att ledaren

har en viktig roll för hur väl arbetet utförs, dvs. ledaren har ansvaret för att den

underordnade blir en god problemlösare oavsett nationalitet.
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Även svenska underordnade har drag av andra stilar, exempelvis anser vi att

konflikträdslan kan göra att de söker medelvägar, tar det säkra före det osäkra och

därför skulle passa under den statusmedvetne stilen.
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7 Slutsatser

I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser och ge svensk-

engelska team och deras ledare några förslag till hur teamets arbete kan

förbättras.

Vi kan konstaterar att det finns kulturella skillnader mellan engelsmän och

svenskar som påverkar deras samarbete. De skillnader som oftast nämndes av

respondenterna och som vi även har lyft fram i analysen är:

• sättet att fatta beslut

• svenskar är mer gruppinriktade än engelsmän, som är mer individualister

• engelska ledare använder sig av en mer auktoritär ledarstil än svenska ledare

och engelsmän accepterar auktoritet i högre grad än svenskar

De mest framträdande styrkorna är de idéer och sätt att tänka som

teammedlemmarna får ta del av, tack vare de kulturella skillnaderna. Vi kom fram

till att svensk-engelska team även kan dra nytta av att svenskar har mer feminina

egenskaper och engelsmän har mer maskulina sådana. När dessa egenskaper

kombineras får teamet tillgång till en bred kompetens, som kan ge exempelvis

konkurrensfördelar .

Den mest framträdande svagheten är kommunikationen. Missförstånd uppkommer

pga. att svenskarna inte behärskar det engelska språket fullständigt eftersom det

inte är deras modersmål. Individerna i teamen kan ha bra skäl till att agera som de

gör, men om de inte förklarar sitt agerande kan missnöje och konflikter uppstå.
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Vi tycker att det är bra att respondenterna är medvetna om att missförstånd uppstår

pga. språkskillnader och andra olikheter. En ytterligare anledning till

missförstånden är, enligt oss, att engelsmän och svenskar inte känner varandra väl.

Vi tycker oss se ett samband mellan de skillnader som upplevs som störst av våra

respondenter, och de svagheter som de urskiljer i de svensk-engelska teamen. Vi

menar att de kulturella skillnaderna är orsak till svagheterna. Engelsmännen ser

det, exempelvis, som en stor nackdel att svenskarna tar lång tid på sig att nå

koncensus, vilket beror på skillnaden i hur svenskar och engelsmän fattar beslut.

Ledarstilen påverkas av individens kulturella bakgrund, eftersom denna påverkar

individens normer, värderingar och beteende. Svenska ledare skiljer sig alltså från

engelska, bl.a. när det gäller synen på hur makt accepteras och visas.

Vi kommer fram till att ledaren bör försöka anpassa sin ledarstil till kulturella

skillnader i situationer då  det kan öka teammedlemmarnas motivation. Däremot

menar vi att ledaren inte ska överge sin ursprungliga ledarstil, eftersom den är en

tillgång för teamet. Exempelvis tolkar vi våra svenska respondenters svar som att

de skulle uppskatta mer information och delegering från sina engelska ledares sida.

Vi anser även att svenska ledare bör vara uppmärksamma på att diskussionerna för

att nå koncensus kan ta för lång tid.

Vi uppfattar att det är viktigt för alla som arbetar som ledare, eller som av någon

annan anledning intresserar sig för ledarskap, att vara medvetna om att kulturella

skillnader kan få effekter på hur teamet arbetar. Det är exempelvis viktigt för

teamets framgång att ledaren bedömer noggrant om beslutet ska fattas efter en

diskussion i teamet eller om det är en så stor fördel att beslutet fattas snabbt att det

väger tyngre än teammedlemmarnas åsikter.
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Sammanfattningsvis kommer vi fram till att ledarstil påverkas av kultur genom att

ledaren som individ påverkas av kulturen han lever i. Kultur påverkar även alla

teammedlemmars beteende. Vi har efter denna studie kommit fram till att svensk-

engelska team påverkas både positivt och negativt av de kulturella skillnaderna och

att ledaren bör anpassa sin ledarstil efter situationen och individens kulturella

bakgrund.
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8 Rekommendationer

Eftersom vi märker att kommunikationen i svensk-engelska team skapar problem

föreslår vi att teamen använder sig mer av OH-bilder för att underlätta förståelsen

och utbytet av åsikter under möten. Engelsmännen bör undvika ett alltför invecklat

språk, och svenskarna bör lära sig att säga till och fråga om när de inte förstår. Vi

anser även att både svenskar och engelsmän bör erbjudas språkkurser, i engelska

respektive svenska, för att underlätta kommunikationen.

För att både svenskar och engelsmän ska få möjlighet att lära sig mer om varandras

kulturer och skapa ökad integrering föreslår vi att en slags fadderverksamhet

påbörjas på Saab. Engelsmän som redan har varit i Sverige en tid, eller svenskar

som vill lära sig mer om den engelska kulturen, kan informera de nya

engelsmännen om vilka svårigheter som kan finnas med att komma till en ny

kultur, hur det svenska samhället fungerar etc. Vi anser inte att det bör vara

obligatoriskt att medverka, om det är frivilligt leder det till högre motivation och

engagemang.

En bättre relation, tror vi, skulle leda till att man pratade om de missförstånd som

uppstår i teamen, att teammedlemmarna får tillfälle att ställa frågor om exempelvis

varför någon beter sig på ett visst sätt. Ett sätt att uppnå bättre relationer, menar vi,

är att införa pubkvällar, måndagsfika och aktivitetsdagar där även de anställdas

familjer är välkomna. Vi tror att det skulle leda till en bättre gemenskap och större

trivsel om svenskarna och engelsmännen umgicks mer under lättsamma former,

engelsmännen bör lära sig att umgås med svenskarna i fikarummet och svenskarna

bör följa med till puben ibland.
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Vi tror att det skulle underlätta för de teammedlemmar som känner sig osäkra eller

missnöjda med situationen i teamet om det fanns en förslagslåda på avdelningen,

eller för teamet. De vill kanske inte kritisera sin kollegor öppet och då kan de ändå

få möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Vi tror att teamet kan uppnå bättre resultat genom att utforma rutiner för arbetet

och möten, eftersom det idag finns skilda meningar om vad möten bör användas

till.

Slutligen anser vi att det är viktigt att utvärdera och ge feedback inom teamen,

eftersom det ger teammedlemmarna, inklusive ledaren, möjlighet att reflektera

över vad som är positivt och negativt, och att utföra arbetet bättre i framtiden.
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10 Bilagor

10.1 Förberedelse för intervjuerna

Detta brev skickade vi per e-mail till respondenterna före intervjutillfället för att

förbereda dem på vad ville diskutera .

We are two students from the University of Linköping, studying International

Business. Presently we are writing our Master Thesis about cultural differences

and leadership. Thanks to Anneli Ericson we have been given the opportunity to

carry out a minor research project at Saab. We want to study how the co-operation

between Englishmen and Swedes works and the leadership in the teams.

In order for you to be able to prepare for the interview we hereby send you

information on the topics that we would like to discuss during our meeting.

• Description of your present work

• Cultural differences between Swedes and Englishmen.

• Strengths and weaknesses related to multi-cultural teams.

• Differences between the leadership in multi-cultural teams and those consisting

of members from only one nation.
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All answers will be treated confidentially. In order to confirm our interpretation of

the answers we will let the respondent review the printed interview. The

respondent will remain anonymous.

Best regards /

Alejandra Gonzalez och Gunilla Karlsson
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10.2 Intervjufrågor

Dessa frågor var de vi hade med oss till intervjutillfällena. Även om intervjuerna

genomfördes som relativt fria samtal hade vi frågorna som stöd för att inte komma

ifrån ämnet.

Background

• Describe your present work. What is your position?

• For how long have you been working at Saab AB? For how long have you

worked in your team?

• Is this the first time you work with other nationalities? What kind of

international experience do you have?

Culture

• How would you describe culture?

• What was your opinion about Swedes/Englishmen before you started to work

together? Has your opinion changed? If so, in what way?

• What do you think about your own culture? According to your oppinion what

are the characteristics of your culture? How would you describe a ”typical”

Swede and Englishman? What differences and/or similarities do you percieve?
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• Do you think that the language differences causes problems, if so can you give

an example?

Team

• Are there cultural differences in your team? If so, how do you notice it?

• Do you think that there are strengths/weaknesses working in a multi-cultural

environment? If so, describe these strengths/weaknesses. (For example

communication, different opinions, time to reach consensus, more diversified

knowledge.)

• What rules does the team have and what do you think about those rules? For

instance, are there any rules considering the way you dress?

• How are decisions usually made? Do all the members discuss the decisions or is

it the leader that decides on his own?

• How do you percieve your role in the team?

Leadership

• (For leaders) Describe yourself as a leader, and how would you like to be

percieved?

• Do you believe that the culture influences the leadership, if so, describe how.

• Do you believe that there is a difference between managing multi-cultural
teams and those consisting of members from only one nation? Describe these
differences.
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• (For leaders) Do you think that it is necessary to adapt your leadership to the
Swedish/English culture? If so, in what way?

• What does efficiency in a team mean to you? What can be done to improve
efficiency?
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10.3 Hofstedes dimensioner

Source: Hofstede, Geert – Cultures and Organizations (1997), p 26

Source: Hofstede, Geert – Cultures and Organizations (1997), p 53
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Source: Hofstede, Geert – Cultures and Organizations (1997), p 84

Source: Hofstede, Geert – Cultures and Organizations (1997), p 113


