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1 Inledning

Dagens samhälle präglas alltmer av en global omvärld där nationella gränser
suddas ut och där avstånden mellan länder förkortas bl a genom ny
informationsteknik som sprids över världen. Trenden av en global ekonomisk
värld är tydlig vilken skapas och drivs på av penningflöden liksom av varor och
tjänster. Den karaktäriseras av nätverk som binder samman länder, institutioner
och individer i en ömsesidigt beroende global ekonomi.1 Detta har bl a
resulterat i att byteshandeln växt snabbare än världsproduktionen samt att
utländska investeringar har ökat avsevärt2. En ”global värld” kan därför mycket
väl komma att känneteckna 2000-talets första sekel3.

På organisationsnivå har den ökade globaliseringen lett till en snabb
omstrukturering av organisationer samtidigt som fler personer, expatriater4,
arbetar utomlands. I och med detta möts individer med olika kulturer i en allt
större utsträckning än tidigare. Den kulturella differentiering som därvid
uppstår bland anställda i multinationella bolag är en utmaning för
internationella chefer. Ett av de problem som kan uppstå är att de styrsätt och
strategier som fungerar i en kultur inte nödvändigtvis behöver fungera i en
annan5. Därmed är det av stor vikt för internationella chefer att ha en ingående
kunskap om de kulturella faktorer som påverkar deras handlingssätt samt hur de
skall förhålla sig till dem. Denna medvetenhet gör det möjligt att utveckla
passande policies och fastställa hur planering, organisering, styrning och
kontroll skall ske i en specifik internationell miljö. En anpassning till företagets
omgivning är nödvändigt för att framgångsrikt kunna genomföra sin strategi.6

Ett alternativ till att multinationella bolag försöker anpassa sig till den lokala
situation som existerar är att gå mot en globaliserad verksamhet. Global
effektivitet ökar när organisationer kan flytta varor och idéer runt om i världen
utan att ta hänsyn till nationella gränser.7 En framgångsrik global organisation
engagerar sig i ”globalt lärande”, d v s överförande och delande av nya idéer
och kunskap mellan enheterna.8 Globalt lärande inom en internationell
organisation skulle således betyda att ledare inom globala organisationer

                                                          
1 Lane et al. (1997)
2 Deresky (1996)
3 Punett & Shenkar (1996)
4 Litterärt översatt: person som bor utomlands. Användandet av ordet expatriater kommer emellertid i denna
uppsats att syfta på de personer som arbetar (och bor) utomlands.
5 Lane et al. (1997)
6 Punett & Shenkar (1996)
7 Lane et al. (1997)
8 Bartlett & Ghoshal (1989)
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använder sig av ett gemensamt koncept utan att behöva ta hänsyn till den
nationella kulturen. Frågan är emellertid om en nationell kultur är så lätt att
förändra.

Kulturen i ett samhälle omfattar i allmänhet delade värderingar, förståelse,
antaganden och mål vilka har överförts genom generationer. Den delade
livsinställning medför i stort sätt gemensamma attityder, uppförande och
förväntningar som undermedvetet styr och kontrollerar speciella
beteendenormer.9 I detta sammanhang är kultur alltid ett kollektivt fenomen
som lever, eller levde, i samma sociala miljö som den har lärt in. Det är den
kollektiva mentala programmeringen som skiljer en grupp eller kategori10 av
individer från en annan.11 Detta innebär t ex att en ledare som anvisas till ett
utländskt dotterbolag måste räkna med att finna större eller mindre
beteendeskillnader hos individer och grupper inom organisationen än vad
ledaren har erfarenhet av. Skillnaderna kan härröras från religion, språk och
utbildning samt ekonomiska, rättsliga och politiska faktorer. Dessa faktorer
bygger upp strukturen för en kulturs utveckling och bevarande av exempelvis
gemensamma normer, trosuppfattningar och värderingar, vilka i sin tur påverkar
en individs attityder till sitt arbete. Således influerar dessa en individs
motivation och förväntningar rörande arbete och grupprelationer.12

Om ovanstående teori stämmer att ett lands kultur direkt eller indirekt påverkar
en individs attityder till sitt arbete och således även vad som motiverar denne,
borde det därmed inom olika kulturer existera skilda tillvägagångssätt för en
ledare att motivera sina anställda. Frågan är vilken roll kulturen egentligen har
för en individs motivation.

1.1 Kulturens roll för motivation

Motivation kan definieras som en inre psykologisk process hos individer vilken
skapar en drivkraft som får oss att handla, och som ger handlingen riktning,
upprätthåller och förstärker den.13 Ledarens roll i detta avseende är att skapa en
situation där individuella önskningar frambringar prestationer som uppfyller
organisationens mål. Eftersom en organisations aktiviteter endast kan utföras
                                                          
9 Hofstede (1980b)
10 Med ”grupp” menas ett antal individer som har kontakt med varandra.  En ”kategori” består  däremot av
människor som har något gemensamt, men som inte behöver ha kontakt med varandra t ex alla
ekonomistuderande.
11 Hofstede (1991)
12 Deresky (1996)
13 Weiner (1992)



3

genom förenade ansträngningar från dess medlemmar måste en ledare veta hur
de anställda på bästa sätt motiveras att arbeta effektivt.14 För att få vetskap om
vad som motiverar individer måste ledare inse deras behov, mål, värderingar
och förväntningar. I en internationell omgivning där olika kulturer möts kan det
emellertid vara svårt att förstå vad som är motiverande eftersom den största
skillnaden mellan kulturer, som tidigare nämndes, kommer från underliggande
värderingssystem15. Detta leder till att individer beter sig på olika sätt under
liknande omständigheter. I ett internationellt företag borde det därför vara av
stor betydelse att vara medveten om de kulturella faktorer som påverkar
individens motivationsfaktorer.

De flesta teorier om motivation, t ex av Maslow (1954), Herzberg (1959) och
McClelland (1961), är fokuserade på individers behov som baseras på deras
attityder och värderingar. Enligt deras mening är teorierna universala. Teorierna
har emellertid använts i flera studier över vad som motiverar anställda i olika
länder, vilka har visat resultat att det existerar betydande kulturella variationer
som påverkar hur anställdas arbete möter deras behov16. Därför har
trovärdigheten ifrågasatts i de flerkulturella studier som baseras på exempelvis
Maslows teorier p g a dessa forskare har antagit att teorierna är universala,
vilket ännu inte har bekräftats17. Följaktligen är frågan om individer i olika
länder har samma typ av behov och vad som driver dem till att uppfylla deras
mål.

Det har framkommit i flera studier över olika länder att det existerar kulturella
variationer i anställdas behov, attityder och värderingar.18 Ökandet av
flerkulturella studier under 1990- talet visar även ett växande medgivande om
kulturens betydelse inom området, men det finns fortfarande stora delar som är
outforskade.19 Exempelvis har det inte gjorts många studier där fokus ligger på
hur motiverat beteende uppkommer och kan bli styrt.20 Således anser jag att det
är av väsentlighet att studera kulturens roll för motivationsmetoder och hur
detta påverkar ledarskapsbeteendet i ett internationellt företag.

En större förståelse för motivationsmetoder i en internationell omgivning skulle
innebära ökade möjligheter för företag att vara effektiva på den marknad som de
verkar inom samt en bättre måluppfyllelse. Genom att skapa insikt i kulturens
påverkan på vad som motiverar de anställda kan företag utveckla en

                                                          
14 Mullins (1989)
15 Deresky (1996)
16 Zander (1997), Ambrose & Kulik (1999)
17 Ronen (1986)
18 Hofstede (1991), Trompenaars (1993), Zander (1997)
19 Ambrose & Kulik (1999)
20 Dersky (1996)
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organisationsmiljö och handlingssätt som leder till att anställdas behov uppfylls
samtidigt som organisationens.

1.2 Studiens syfte

Studiens syfte är att skapa en större förståelse för hur den nationella kulturen
påverkar ledares tillvägagångssätt att motivera sina anställda i en internationell
miljö i Spanien där två olika kulturer möts. För att kunna skapa en förståelse
kring syftet avses nedanstående frågeställningar att bli besvarade:

� Vad motiverar individer på deras arbetsplats?
� Hur påverkar kulturen individers motivationsfaktorer?
� Vad motiverar individer inom internationella företag i Spanien?
� Hur påverkar kulturen individers motivationsfaktorer i internationella

företag i Spanien?

Studien ligger inom forskningsområdet för ”cross-cultural management”
(flerkulturell styrning). Kulturella variationer för ledarskap har bevisats av en
mängd olika forskare21, där ledarstilen kan påverka relationen mellan under-
och överordnade i termer av motivation och individers organisationsbeteende
liksom organisationens klimat22. Emellertid är motivation ett område inom
cross-cultural management som inte är väl utforskat, även om intresset för
kulturens betydelse för motivation och dess forskning under 1990-talet avsevärt
har ökat23. Således anser jag att undersökningens syfte är av väsentlighet för att
öka förståelsen för hur den nationella kulturen påverkar en ledares
motivationsmetoder.

1.3 Avgränsningar

Som nämndes i syftesformuleringen är det endast personer i ledande position
som har studerats. Det beror dels på tids- och kostnadsskäl att de anställda inte
har undersökts, dels p g a att syftet är att öka förståelsen hur ledare går tillväga
                                                          
21 Janson (1992)
22 Ronen (1986)
23 Ambrose & Kulik (1999)
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för att motivera sina anställda. Således är inte undersökningen primärt
fokuserad på vad som motiverar den enskilde individen även om det är av
intresse att få kunskap om de anställdas perspektiv på problemområdet.
Emellertid är det av stor vikt att införskaffa en förståelse för vad som motiverar
olika individer och vilken roll kulturen har i sammanhanget. Därmed behandlas
dessa två områden i teoridelen.

Den sekundärdata som jag har inhämtat angående kulturella särarter t ex i en
organisation, samt över hur den svenska och spanska kulturen skiljer sig åt,
ligger till grund för mina antaganden hur kulturen påverkar ledares
tillvägagångssätt att motivera sina anställda. Detta p g a att jag utifrån min
empiri inte kan göra en direkt jämförelse mellan Spanien och Sverige eftersom
jag endast har inhämtat information i svenskrelaterade bolag i Spanien
(Madrid). Således är det svårt att få en bra uppfattning om hur svenska ledare
motiverar anställda i Sverige, även om empirin visar vilka skillnader de svenska
respondenterna upplever mellan de båda kulturerna. Tack vare sekundärdata
som grund kan jag emellertid i någon mån jämföra de två kulturerna.
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1.4 Disposition

Kapitel 1: Beskriver undersökningens bakgrund, syfte och
avgränsningar för att presentera undersöknings-
fenomenet.

Kapitel 2: Beskriver det vetenskapliga förhållningssättet samt
undersökningens genomförande, vilket främst är till för
att styrka studiens tillförlitlighet.

Kapitel 3 och 4: Beskriver de teorier och undersökningar som är av
väsentlighet för undersökningen och som stödjer
analysen.

Kapitel 5 och 6: Presenterar det resultat som har kommit fram från den
empiriska undersökningen där läsaren kan skapa sig en
egen uppfattning om problemområdet.

Kapitel 7: Analyserar med hjälp av teorierna i kapitel 3 och 4
varför det erhållna resultatet ser ut som det gör.

Kapitel 8: Beskriver de slutsatser som går att dra om
problemområdet utifrån analysen.
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2 Metod

För att bedriva vetenskaplig verksamhet måste forskaren utgå från ett perspektiv
utifrån vilket denne kan formulera bestämda uppgifter, problem och frågor att
besvara.24 Således behandlades mitt problemområde i det inledande kapitlet.
Emellertid måste problemet vara av sådan karaktär att det är lösbart i den
mening att det finns kriterier som bedömer om en föreslagen lösning är riktig
eller ej25. Detta innebär att det är mycket viktigt att redovisa vilket
tillvägagångssätt forskaren använder sig av under sin studie samt vilka
perspektiv denne utgår ifrån eftersom det förekommer olika sätt att studera
vetenskaper. Forskare är dessutom eniga om att olika syn på verkligheten,
kunskap och vetenskap får konsekvenser för forskningens syfte,
problemställning och metod för datainsamling26. Därmed är det nödvändigt att
behandla ovannämnda punkter för att kunna presentera en trovärdig studie.

2.1 Perspektiv på vetenskap

Vetenskapsteori är en övergripande term för studier om kunskapens villkor eller
betingelser. Inom vetenskapsfilosofin har emellertid intresset främst legat i de
olika teoriernas noggrannhet och frågor rörande relationen mellan teori och
empiri samt mellan kunskapen om verkligheten och verkligheten själv.27 Att
diskutera hur man skall gå tillväga för att generera vetenskap är av stor
betydelse p g a att det är ett av de främsta kriterierna för att avgöra vad som
skall uppfattas som vetenskap eller inte. Frågan är emellertid vad god vetenskap
egentligen innebär.

Alltsedan 500-talet före Kristus har vetenskapens innebörd diskuterats. Än idag
finns det en mängd olika uttalanden för vad som kan klassificeras som
vetenskap. Enligt Molander (1993) innebär vetenskaplighet att den är offentlig,
den beskriver, konstaterar och förklarar. Vetenskapen berömmer sig även för att
vara kritisk, d v s att den är granskande och ifrågasättande.28 En annan syn på
god vetenskap är att den skall vara trovärdig och begriplig samt att den skall
vara av intresse för fler personer än forskaren själv. För att en forskare skall

                                                          
24 Molander (1993)
25 Ibid
26 Abnor & Bjerke (1994)
27 Selander (1986)
28 Molander (1993)
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vara trovärdig måste denne kunna redogöra vilken metod som har använts under
studien. Med begriplig menas att innehållet skall vara lätt att förstå och att
forskaren ger en rättvisande bild av det han vill förmedla.29

Ytterligare en synvinkel på vetenskaplighet är att den karaktäriseras som saklig
och objektiv. Forskaren skall vara objektiv i sin roll och de uppgifter som
presenteras skall vara sanna och riktiga. Emellertid innebär inte detta att det går
som läsare att acceptera samtliga uppgifter utan en kritisk granskning. Med
objektiv menas att forskaren bör beakta ståndpunkter från samtliga perspektiv
som är av väsentlighet för undersökningen. Här är det av stor vikt att läsaren
kan särskilja forskarens teorier med andra forskares.30

2.1.1 Min syn på vetenskap

Ovanstående presentation har för avsikt att ge en bild av några perspektiv på
vetenskaplighet som existerar inom dagens forskarvärld. Min åsikt är att god
samhällsvetenskaplig forskning bygger på tre hörnstenar. För det första måste
forskarens undersökning ge ett resultat vars karaktär inte har upplevts tidigare,
d v s resultatet skall ge någon form av ny kunskap. Dock menar jag inte att
forskaren nödvändigtvis måste generera en revolutionerade kunskap, men det
måste finnas ett nyhetsvärde i resultaten.

Emellertid räcker det inte att forskarens insikter är nya, de måste även vara
trovärdiga. Forskare skall kunna redogöra vilken metod som har använts för en
undersökning samt formulera ett explicit angreppsätt och klara regler för att
forskningen skall vara trovärdig för andra och anses som vetenskap.31 Det är till
stor del därför som detta metodavsnitt behandlas för att kunna klargöra för
läsarna att min undersökning är trovärdig och av intresse för andra än mig själv.

Förutom att forskarens insikter måste vara nya och trovärdiga anser jag även att
det existerar ytterligare en hörnsten som skall beaktas för en god undersökning.
För att resultaten skall uppfattas som tillförlitliga är det av stor vikt att forskaren
har ett kritisk förhållningssätt till den insamlade empirin och de teorier som
används för att kunna dra rättvisande slutsatser om det fenomen som har
analyserats. En forskare bör även vara självkritisk och kunna granska hur den
egna verklighetsuppfattningen påverkar forskningsresultaten.

                                                          
29 Ericsson & Weidensheim-Paul (1997)
30 Ejvegård (1996)
31 Arbnor & Bjerke (1994), Ericsson & Weidensheim-Paul (1997)
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Jag har försökt förhålla mig kritisk till min undersökning dels genom att i
teoridelen använda olika forskares synvinklar angående mitt ämne. Dels
kommer jag i min analysdel ha ett kritiskt förhållningssätt till både empirin och
teorin som behandlas. Det sistnämnda anser jag är av stor vikt för att kunna få
en bra diskussion som belyser problemen på ett rättvisande sätt samt för att inte
dra för snabba slutsatser. Dessutom är det av stor betydelse att mitt
förhållningssätt beaktar ståndpunkter från samtliga väsentliga perspektiv för
undersökningen. Detta anser jag ha uppfyllt genom att mina resultat presenteras
på ett sådant sätt att läsaren själv har möjlighet att bilda sig en uppfattning om
respondenternas svar och kan granska de slutsatser som har tagits. Jag kan inte
hävda att resultatet är fritt från tolkningar eftersom jag har valt ut de
representerade delarna. Emellertid är det presenterade resultatet utformat på ett
sådant sätt att de karaktäriserar respondenternas åsikter. Jag har med andra ord
inte medvetet sorterat ut uppgifter som verkar passande för det förväntade
resultatet och således inte heller bortsett från viktig information som eventuellt
ställer problemet i en annan dager.

2.2 Perspektiv på kunskap

Traditionellt sätt existerar två skolor, positivismen och hermeneutiken, om hur
vetenskap skall bedrivas och kunskap skall inhämtas. Dessa kan uppfattas som
två motpoler. Positivismen förespråkar att kunskap är baserad på iakttagelser
och prövbara laghypoteser där målet med kunskapsgenerering är att finna
förklaringar och att förutsäga händelser32. Idealvetenskapen för positivister är
naturvetenskapen. Enligt positivismen grundas vetenskap på fakta (empiri) och
kvantitativa metoder. Utifrån empirin skall forskaren därefter hitta lagbundna
samband, sk orsak-verkan samband. Således förespråkar positivismen för
objektivitet och saklighet. Vidare hävdar de att metodläran skall vara densamma
för alla empiriska vetenskaper, nämligen genom att uppställa prövbara
laghypoteser och pröva dem mot iakttagelser, d v s enligt i stort sett som den
hypotetiskt-deduktiva metoden.33 Forskare inom den positivistiska skola anser
därför att naturvetenskapliga metoder även kan appliceras på samhälls-
vetenskapen34.

Hermeneutiken kan sägas ha utvecklats ur humanistisk forskning, främst utifrån
textstudier. Föllestad et al. (1993) definierar hermeneutik som studien av vad

                                                          
32 Abnor & Bjerke (1994)
33 Molander (1993),
34 Abnor & Bjerke (1994)
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förståelse är, och hur vi bör gå tillväga för att uppnå förståelse och mening.
Dess betydelse kan även översättas till tolkningslära35. I motsats till
positivismen gör hermeneutiken en skillnad mellan metoder för naturvetenskap
och samhällsvetenskap. Emellertid innebär inte detta att positivismen endast är
utgångspunkt för naturvetenskaplig forskning eller att förståelseinriktad
forskning endast är möjligt för textforskning36.

Utmärkande för hermeneutiken är erkännandet av den sk ”hermeneutiska
cirkeln” som innebär att förståelsen av helheten är förståelsen av delarna och
vice versa. Hermeneutiken menar således att grunden för förståelse är
förförståelse.37 Emellertid hävdas att helheten är mer än summan av sina delar p
g a att innebörden i en del tolkas av det som tidigare har studerats. Om samma
del studeras om igen kommer inte forskaren att ha samma förförståelse som
förra gången, vilket innebär att med den nya utgångspunkten kommer forskaren
att förstå delarna på ett nytt sätt och bygga upp en ny helhetsförståelse.38  Detta
innebär att ett hermeneutiskt synsätt inte kan vara objektivt eftersom forskaren
själv och dennes handlingar påverkar förståelsen av fenomenet samt att själva
fenomenet ofta förändrar forskarens förståelsehorisont.39 Således kan sägas att
hermeneutiken har  ett subjektivt synsätt på verkligheten.

2.2.1 Förhållning till verkligheten

För att kunna ta ställning till mitt samhällsvetenskapliga kunskaps-perspektiv är
det av väsentlighet att först behandla vilken verklighets-uppfattning jag har p g
a att synen på verkligheten påverkar förhållningen till kunskap40.
Jag anser liksom Hofstede (1991) att varje individ bär inom sig mentala
program, d v s tankesätt, känslor och handlingsmönster som lärs in under en
livstid. Det mentala programmet grundas på den situation, den kultur samt det
samhälle som en individ växt upp i och fått livserfarenhet ifrån. Individer i en
gemensam kultur har därmed en liknande referensram, vilket innebär att de
tolkar omvärlden på liknande sätt och erhåller en grundläggande gemensam
kunskapsbas. En persons uppförande är dock endast till viss del förutbestämt av
mentala program och har därmed förmågan att avvika från dem och istället
agera på nya, kreativa, destruktiva eller oväntade sätt.41 En individ kan således
skaffa erfarenheter och därvid nya kunskaper utanför det egna samhället. Detta
                                                          
35 Molander (1994)
36 Selander (1986)
37 Föllestad et al. (1993)
38 Molander (1993)
39 Föllestad (1993)
40 Abnor & Bjerke (1994)
41 Hofstede (1991)
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synsätt medför att kunskap till viss del kan vara objektivt sann inom en
gemensam social grupp, men den kan även vara subjektiv genom en individs
egna erfarenheter utanför dennes sociala grupp42. Verklighetsuppfattningen blir
därmed påverkad av en individs omgivning samt formad av de enskilda
upplevelser en individ erhåller genom sina erfarenheter.

Utifrån ovanstående resonemang anser jag att mitt synsätt till verkligheten är
relativt subjektivt då jag i min undersökning behandlar individer som befinner
sig i eller kommer från en annan kultur än min egen. Det kan vara svårt, om inte
omöjligt, att återge verkligheten för de individer som representerar mitt
undersökningsområde p g a att deras tankesätt, känslor och handlingsmönster
måste passera min förförståelse (mentala program), vilken antagligen är
annorlunda än respondenternas.43 Forskaren bör således betraktas som ett
subjekt där denne utgör en del av kunskapsprocessen.44 Med andra ord går det
inte att rent objektivt studera något eftersom samtliga individer upplever och
tolkar situationen utifrån sina tidigare erfarenheter.

Enligt min mening har jag emellertid en god förförståelse av den spanska
kulturen p g a att jag under drygt två år har vistats i Spanien. Den insikt som jag
har fått har skett dels genom att jag har studerat och arbetat i landet, dels p g a
att jag under hela min vistelse har bott och umgåtts med spanjorer, vilket i min
mening har gett mig större förståelse för deras beteende och handlande. Att jag
behärskar det spanska språket i både tal och skrift ökar även mina möjligheter
att få en större förståelse för de spansktalande respondenterna, eftersom det ger
mig ett bättre utgångsläge att förstå deras verklighet. Det kan finnas stora
nackdelar med att en del av min empiriska undersökning har skett på ett annat
språk än mitt eget, vilket kommer att behandlas i metodkritiken senare i kapitlet.

2.2.2 Min syn på kunskap

Min relativt subjektiva syn på verkligheten innebär att jag till stor del förhåller
mig till ett synsätt av hermeneutisk karaktär för att generera
samhällsvetenskaplig kunskap. Jag vill inte förkasta det positivistiska synsättet,
men eftersom det är svårt, om inte omöjligt, att dra några generella lagar utifrån
en studie av min karaktär anser jag att kunskap genereras genom förståelse. Jag
tror inte att det är möjligt att avbilda en annan individs verklighet p g a att
forskaren själv, som tidigare nämndes, även utgör en del av processen. Den
                                                          
42 Layder (1995)
43 Czarniawska –Joerges (1989)
44 Lantz (1993)
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kunskap som genereras av undersökningen påverkas således av mina tolkningar
där det är svårt att dra en skarp gräns mellan mig som uppnår kunskap och det
objekt som jag har kunskap om. Trovärdigheten av mina slutsatser är således
beroende av hur väl datainsamlingen och dess bearbetning görs samt på hur väl
jag har erhållit förförståelse om andra forskares förståelse av det studerade
fenomenet.

Med ovanstående synsätt anser jag att kunskap genereras genom förståelse och
därmed genom en metod som är av hermeneutisk karaktär. Emellertid menar jag
att det vid vissa tillfällen både är möjligt och önskvärt att använda sig av
samband för att förstå exempelvis orsaker av problem vid motivationsprocessen.
Därvid har jag inte helt tagit avstånd från det positivistiska synsättet att skapa
kunskap.

Förutom att ta ställning till hur god kunskap genereras är det även av
väsentlighet att besluta vilket tillvägagångssätt som skall användas för att dra
rättvisande slutsatser om undersökningen. Jag har utgått från teorier,
sekundärdata och den insamlade empirin för att kunna ställa hypoteser om hur
jag uppfattar de förhållanden som råder och därmed skapa en större förståelse
om undersökningsproblemet. Med andra ord existerar en samverkan mellan
teori och empiri eftersom studien bygger på sekundärdata där sedan empirin är
till för att öka förståelsen för det behandlade problemområdet. Således går det
inte att definiera tillvägagångssättet som induktion, vilket innebär att
iakttagelser i verkligheten (empirisk studie) leder till att det är möjligt att
formulera en generell regel eller en lagbundenhet (en teori).45 Med min
kunskapssyn anser jag att det är omöjligt att dra slutsatser genom induktion p g
a att studiens syfte är att erhålla kunskap genom att skapa större förståelse för
undersökningsfenomenet, inte att konstruera generella lagar.

Jag tar även avstånd från att jag drar mina slutsatser genom logiska
slutledningar utifrån givna premisser, sk deduktion. Med andra ord, att
forskaren utgår från teorier för att se om de stämmer med verkligheten, eftersom
att resultatet därmed härrör från det som redan är givet i utgångsläget.46 Enligt
min mening ligger emellertid deduktion närmare tillhands än induktion i min
studie.

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 jag besitter vid det givna tillfället, anser jag att
tillvägagångssättet att dra slutsatser är en blandning mellan induktion och
                                                          
45 Selander (1986)
46 Ibid
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deduktion. Slutsatserna bygger på gissningar om de förhållanden som existerar
och som har lett fram till det som jag har iakttagit vid ett speciellt tillfälle. Detta
är inte en logisk härledning som i induktion, men inte heller ett resultat av en
ren deduktion eftersom jag strävar efter att ge förståelse för något mer än att
endast verifiera eller falsifiera en redan existerande teori. Mitt tillvägagångssätt
att dra slutsatser skulle enligt vissa kunna definieras som abduktion47, men jag
föredrar att inte strikt klassificera tillvägagångssättet som sådant p g a att det
inte direkt går att urskilja i uppsatsen.

2.3 Metodsynsätt

Om det skall vara möjligt att förstå hur individers kultur påverkar deras sätt att
handla i en internationell miljö, måste en metod användas som i någon mening
kan belysa deras tankesätt och agerande. Det existerar minst två olika
förfarande att försöka förstå en individs handlingar. Den första metoden utgår
från observationer vilka kan möjliggöra förståelse. Weber (1983) benämner
denna typ av förståelse som direkt förståelse. Den direkta förståelsen baseras
emellertid på forskarens egna referensramar till det studerade objektet, inte på
den beforskades. Således är enkla observationer inte tillräckligt för att kunna
förstå en handling utifrån den beforskades referensramar. En handling måste
förstås genom individens egna referenser att utföra den. Därmed är det av
väsentlighet att sträva efter att sätta individers handlingar i ett begripligt
sammanhang genom att försöka förstå motiven bakom individers handlande.48

För att kunna göra detta krävs det att forskaren tolkar den beforskades
handlingar utifrån dennes mentala program. Därmed är det den sistnämnda
metoden som är gällande i mitt fall.

Som tidigare har diskuterats anser jag, i enlighet med det hermeneutiska
synsättet, att kunskap kan genereras genom förståelse där mina tolkningar
kommer att påverka resultaten. Således är det viktigt att använda en
tolkningsprocess som minimerar risken att göra felaktiga eller missvisande
tydningar av fenomenet. Inom hermeneutiken existerar det en metodologisk
inriktning vars syfte är att konstruera metoder som hjälper forskaren att göra
rättvisande tolkningar. Idén är att det måste finnas tillvägagångssätt som är
bättre än andra att utföra dessa, att det existerar kriterier vilka kan avslöja dåliga
tolkningar för att ersätta dem med goda.49 Jag vill inte positionera mitt

                                                          
47 Pierce (1923)
48 Weber (1983)
49 Andersson (läst i Selander, 1986)
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metodsynsätt som rent hermeneutiskt, men eftersom hermeneutiken handlar om
tolkningslära existerar det kriterier som jag förhåller mig till under min studie.

Schleiermacher (1956) menar att den beforskade måste förstås utifrån dess
kultur och språkbruk vid en given tidpunkt. Detta gäller även för forskaren då
dennes tolkningar sker med bakgrund av sin kultur och sitt språkbruk. Därför är
det av stor vikt vid en undersökning att forskaren utgår med en god
förförståelse om den beforskade. Det existerar emellertid en risk med att ha stor
kunskap om problemområdet p g a att förförståelsen påverkar förhållningssättet
som forskaren har till detta50. För att inte låsa sig i de egna tankebanorna är det
därmed betydelsefullt att forskaren kan hålla distans till området för att skapa
möjligheter till alternativa tolkningar.

När själva studien börjar är en dialog51 grunden för datainsamlingen enligt den
hermeneutiska metoden52. Genom en dialog är utförbarheten obegränsad
gällande vilken typ av frågor som kan ställas. Således ökar möjligheten att få
svar på frågor som i andra fall kan vara svårtillgängliga.53 Ytterligare fördelar
med en dialog är att det går att observera respondentens reaktioner på frågorna,
att kunna ställa följdfrågor om svaret känns otillräckligt samt att respondenten
kan förklara sig om ett svar verkar oklart för forskaren och därmed kan
missförstånd undanröjas. Det är även möjligt att tillskjuta fler frågor som verkar
relevanta eftersom dialogen inte är bunden till en frågeenkät. Därmed är
dialogens viktigaste hjälpmedel språket och dess syfte är att uppnå en
förförståelse för den beforskades verklighetsbild vilken styr dennes
handlande54.

Förutom språket används även inom hermeneutiken dialektiken55 som ett
hjälpmedel för att uppnå förståelse. Dialektiken karaktäriseras av att individer
kan uppfatta ett fenomen på olika sätt. Exempelvis kan en individ anse att sin
uppfattning motsäger en annan individs uppfattning även om de båda egentligen
vill uttrycka samma fenomen.56 Syftet med dialektikens användning är således
att integrera den förförståelse som forskaren besitter med den beforskades
erfarenheter och kunskap om det gällande fenomenet. Här är det väsentligt att
forskaren under en dialog försöker hitta alternativa tolkningar och innebörder

                                                          
50 Alvesson & Sköldberg (1994)
51 Litterär betydelse: samtal, åsiktsbyte
52 Ericsson & Weidwersheim-Paul (1997)
53 Lekvall & Whalbin (1993)
54 Arbnor & Bjerke (1994)
55 Litterär betydelse: samtals- eller argumentationskonst.
56 Föllestad et. al (1993)
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av respondentens svar.57 För en god tolkning krävs dock även en genomtänkt
uppfattning om innehållets grundläggande karaktär, d v s dess helhet.58

Förståelsen som har erhållits genom dialog skall ge en efterförståelse där
forskarens reflektioner sätts i relation till befintlig teori. Här är det av
väsentlighet att forskaren söker bekräftelse från andra källor för att undersöka
diagnosens validitet.59 Forskaren besitter därvid en ny förförståelse för
fenomenet vilket kommer att påverka nästkommande dialog med en respondent.

Fram till denna punkt har undersökningsmetoden behandlat de delar som utgör
själva insamlingen av empirin. Därefter är forskaren framme vid själva
tolkningsfasen, vilken innebär att forskaren aktivt och medvetet söker erhålla en
djupare förståelse för det studerade fenomenet genom att explicit relatera det
empiriska materialet till teorier och begrepp. Hur själva tolkningsprocessen går
till är svårt att beskriva eftersom det som vi söker inte alltid finns i det
observerbara. Det måste istället skapas genom ett fortgående växelspel mellan
betraktelse och tänkande samt mellan empiri och teori.60 Risken i tolkningsfasen
ligger i att forskarens tolkningar utgår från dennes egen verklighet istället för
respondentens eftersom en individs begränsade rationalitet ofta leder till att
denne uppmärksammar upplevelser som passar in i den egna verklighetsbilden.

2.4 Tillämpad metodik

Efter att min syn på vetenskap, kunskap och verklighet är definierad är det av
väsentlighet att besluta vilket tillvägagångssätt som är lämpligt för
undersökningens datainsamling. Mitt metodval har skett genom att ta hänsyn till
ovanstående faktorer samt till den situation som jag befann mig i Spanien.

2.4.1 Val av undersökningsansats

Undersökningen anser jag bygger på sk normal vetenskap61 eftersom dess
inriktning i första hand är att ge en ökad förståelse för de fenomen och teorier
som redan existerar inom området. Studien utgörs av 14 kvalitativa intervjuer

                                                          
57 Abnor & Bjerke (1994)
58 Andersson (läst i Selander, 1986)
59 Abnor & Bjerke (1994)
60 Ehn & Löfgren (1982)
61 se t ex Lundahl & Skärvad (1992)
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med personer i chefposition på tio svenskrelaterade bolag i Madrid. Jag menar
att undersökningen inte kan betecknas som en fallstudie62 eftersom jag endast
har varit på besök vid ett eller några tillfällen på företagen för att erhålla
information om ämnesområdet. Studiens utseende skulle däremot kunna
uppfattas som en tvärsnittsstudie63 i och med att jag har studerat ledares
motivationsmetoder i flera olika företag under en viss tidpunkt. Emellertid anser
jag att studien inte bör benämnas som sådan, främst p g a att urvalet av mina
undersökningsenheter inte har skett genom ett sannolikhetsurval, vilket kommer
att behandlas i följande avsnitt.

Jag finner en kvalitativ studie lämplig för mitt problemområde p g a
undersökningens syfte och mitt förhållningssätt att generera kunskap. Att
undersökningen är kvalitativ utmärks genom att jag har samlat in, analyserat
och tolkat information som inte på ett meningsfullt sätt kan kvantifieras.
Studien har även varit ganska ostrukturerad där frågor till respondenterna
utifrån en intervjumall har utvecklats efter hand under djupintervjuerna och
allteftersom jag har blivit mer insatt i problemområdet.64 Även om jag anser min
studie som kvalitativ vill jag inte helt ta avstånd från det kvantifierbara. Det
som i min undersökning på ett rimligt sätt kan demonstreras genom siffror anser
jag bör göras för att på ett varierande sätt uppvisa resultaten.

Fördelen med undersökningens utformning är att information har insamlats från
respondenter i olika företag vilket ger möjligheten att analysera om det finns
likheter eller skillnader mellan deras uppfattningar om studiens problemområde.
På så sätt är chansen större att populationen avbildar verkligheten av fenomenet
än för t ex en fallstudie där resultaten blir svåra att applicera på andra objekt än
fallföretaget. Det är dock viktigt att påpeka att det inte går att dra några
generella slutsatser om målpopulationen utifrån de undersökta objekten p g a att
jag inte har genomfört ett sannolikhetsurval samt att urvalet är relativt litet.
Däremot kan mina slutsatser styrkas från fler än ett företag. Emellertid måste
jag vara försiktig med mina slutsatser om problemområdet eftersom min empiri
endast bygger på en eller några djupintervjuer med olika chefer inom varje
företag. Uppfattningar kan t ex vara brett åtskilda mellan olika chefsposter.
Nackdelen med undersökningen är således att den inte har tillräckligt med djup
för att med större säkerhet kunna uttala sig om resultaten. Ytterligare en fördel
med mitt val av studie är att jag har haft fria händer att välja problemområde
och har själv bestämt vilka jag har velat intervjua, vilket kan vara en av
nackdelarna för en fallstudie. Sammanfattningsvis kan sägas att studiens särart
                                                          
62 En fallundersökning innebär att forskaren analyserar enskilda fall där denne är intresserad av detaljerad och
ofta djupgående beskrivningar. (Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 143)
63 En tvärsnittsansats innebär att forskaren studerar ett visst fenomen på bredden vid en viss tidpunkt. (Ibid, s.
139)
64 Lekvall & Wahlbin (1993)
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ger en större förståelse av problemområdet p g a att empirin är av sådan karaktär
att den under studiens gång ger mig ökade insikter om fenomenet.

2.4.2 Urval

Metoden för hur en forskare väljer ut sina undersökningsenheter är av stor
betydelse då slutsatserna grundas på dessas resultat. Risken finns att
populationen inte är representativ och därmed kan slutsatserna bli missvisande.
Det som påverkar hur pass representativt urvalet är beror på dess storlek samt
på vilket sätt som det har gjorts.65

Som jag tidigare nämnde har inte ett sannolikhetsurval gjorts. Dels hittade jag
inte något komplett register över samtliga svenskrelaterade bolag i Madrid för
att utifrån denna göra ett godtyckligt urval, dels p g a av tidsskäl då urvalets
storlek skulle behövt vara större. Jag anser mig därför ha använt mig av ett
bedömningsurval där jag har sökt respondenter som jag har ansett vara passande
till undersökningens problemområde. Emellertid har delar av urvalet skett
genom ett bekvämlighetsurval då det uppkom svårigheter att finna
undersökningsenheter som hade tid att ställa upp för en intervju inom den
tidsram som jag avsåg göra den empiriska studien.

Med hänsyn till studiens syfte behövde datainsamlingen utgöras av
undersökningsenheter som uppfyllde några grundläggande kriterier som jag på
förhand satte upp innan jag tog kontakt med företag. För det första var
respondenten tvungen att besitta en ledande position i ett svenskrelaterat bolag i
Spanien. För det andra skulle respondenten i fråga vara av svensk eller spansk
nationalitet. Vidare ansåg jag det vara av väsentlighet att respondenten hade
vistats i Spanien i minst ett år för att mer eller mindre ha fått en riktig
uppfattning om den spanska kulturen, vilket kan ta sin tid.

Urvalet kan även till viss del ses som ett kvoturval då jag bestämde mig på
förhand att söka upp sju undersökningsenheter från respektive land, d v s 14
intervjuer totalt. Jag tog kontakt med företag tills jag hade täckt upp de båda
kvoterna. Varför jag har valt att göra lika många djupintervjuer med svenska
chefer som med spanska är för att med hjälp av sekundärdatan kunna bedöma på
ett mer rättvisande sätt om det existerar skillnader mellan svenska och spanska
ledares metoder att motivera sina anställda.

                                                          
65 Lekvall & Wahlbin (1993)
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2.4.3 Datainsamling

För att kunna uppnå undersökningens syfte har dess datainsamling skett i två
steg. Det första skedde i syfte att införskaffa en förförståelse för
problemområdet medan det andra steget i datainsamlingen bestod i att inhämta
den empiri vars mål är att ge en förståelse för hur kulturen påverkar ledares
tillvägagångssätt att motivera anställda i en internationell miljö.

2.4.3.1 Sekundärdata

Den sekundärdata som jag har använt är tidigare empiriska studier som min
undersökning till stora delar bygger på. Hofstede (1991)och Zander (1997) är
två av en mängd forskare som har studerat kulturella skillnader för bl a
ledarskap. Under slutet av 1960-talet och i början av 70-talet gjorde Hofstede
(1991) en omfattande undersökning som sammanlagt bestod av 116 000
frågeformulär i 40 länder som administrerades av IBM. Hans syfte med
undersökningen var att samla in data gällande arbetsrelaterade värderingar där
resultatet klassificerades utifrån fyra dimensioner. Omfattningsmässigt sett
existerar det ingen motsvarande studie till Hofstede och därför anser jag det
lämpligt att använda mig av denna studie som grund till nationella kulturer i
min undersökning.

Hofstedes (1991) studie är emellertid baserad på insamlad data från drygt 30 år
sedan, vilket enligt min mening är en relativt gammal undersökning. Således har
jag även tagit med Zanders (1997) studie över relationer mellan anställdas
preferenser av personligt ledarskap och nationell kultur. Studien baseras på över
17 000 frågeformulär i 18 länder och administrerades av Procordia under 1992-
1993. Även om Zander (1997) inte har studerat motivation och kultur, i motsats
till Hofstede (1980b, 1991), anser jag att hennes studie är av väsentlighet p g a
att anställdas preferenser till hur en ledare bör vara även kan kopplas till vad
som skulle kunna motivera dem.

2.4.3.2 Primär information

Den primära insamlingen av information är den som utgör basen för empirin
och som skall uppfylla undersökningens syfte. För att kunna genomföra
insamlingen inom den 20-veckors period som jag har haft till mitt förfogande
var det nödvändigt att i ett initialskede välja ut och ta kontakt med lämpliga
företag för inhämtning av empirin. Eftersom samtliga undersökningsenheter
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befann sig i Spanien valde jag att först göra ett skriftligt utskick till de femton
största svenskrelaterade bolagen som var stationerade i Madrid och som
uppfyllde mina urvalskriterier. Av tids- och kostnadskäl beslutade jag att endast
ta kontakt med företag som befann sig i Madrid samt i dess utkanter eftersom
det var där jag bodde. Jag tog inte kontakt via telefon förrän jag väl var på plats
i Madrid p g a att jag ville snabbt och enkelt kunna bestämma en tid för ett
möte, vilket dock visade sig vara en långsam process. Jag fortsatte därefter att
söka undersökningsenheter tills jag uppfyllde de förbestämda kvoterna.
Anledningen till att jag i första hand kontaktade större företag var för att erhålla
organisationer med liknande miljö. Det visade sig emellertid att det var svårt att
bestämma möten med dessas ledare och jag blev tvungen att även kontakta
mindre företag för att uppfylla mina urvalskvoter.

Själva intervjuerna med de svenska och spanska ledarna varade mellan en till
två timmar. Den förståelse som jag har inhämtat om problemområdet har främst
skett under intervjuerna samt genom de få intryck som jag har fått på plats i
företagen vid intervjutillfället. För att erhålla en bättre helhetsförståelse har jag
även vid ett par tillfällen intervjuat anställda på de utvalda företagen samt pratat
med spanska vänner och bekanta som arbetar inom spanska företag. Dessa
intervjuer redovisas inte i empirin, men har enligt min mening gett mig större
förståelse för spanjorernas sätt att uppfatta undersökningsproblemet vilket är i
enlighet med det hermeneutiska sättet att generera kunskap. Tanken var att
kunna tolka undersökningsenheternas förhållning till fenomenet på ett mer
rättvisande sätt. Eftersom jag endast har intervjuat personer i ledande position
finns det en risk för att dessa har svarat som de vill att det skall fungera i
företaget, inte för vilka metoder som i verkligheten motiverar anställda att
prestera mer. Därmed måste de intervjuer som utgör empiridelen beaktas
kritiskt.

Genomförandet av samtliga intervjuer har jag försökt att överensstämma med
det hermeneutiska metodsynsättet. Intervjuerna har inletts med en kort
presentation av mig själv och om uppsatsämnet. Därefter förklarades syftet med
intervjun, samt bakgrunden till undersökningsproblemet. Innan intervjun
började förfrågades respondenten om det fanns en önskan att vara anonym p g a
att uppsatsen kommer att vara offentligt. De frågor som har ställts har varit
öppna för att en dialog skall kunna vara möjlig. Intervjuerna har varit relativt
ostrukturerade där respondenten fritt har kunnat berätta om sina uppfattningar
om problemområdet. Dock har det givetvis använts en intervjuguide som varit
likadan för samtliga respondenter (bilaga 1). Vissa marginella skillnader
existerar emellertid mellan frågeunderlaget för svenska och spanska chefer, men
tanken bakom frågorna är densamma. Intervjuerna har även skickats till
respondenterna för att få feedback på att inga missförstånd hade uppstått.
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Ingen av intervjuerna har varit tidsbestämda vilket har lett till att de har
avslutats när ämnet har känts slutbehandlat. Den förståelse som en intervju gav
försökte jag att utnyttja genom att komplettera följande intervjuer med frågor
som verkade intressanta att vidareutveckla. På så sätt har förståelsen växt fram
med varje intervju. Emellertid har jag inte tagit bort någon av frågorna från
ursprungsguiden.

För att inte missa väsentlig information gjordes inspelningar av samtliga
intervjuer. I möjligaste mån försökte jag att skriva ned dem samma dag som
intervjun gjordes samt att summera de intryck och tankar som jag hade fått.
Varje intervju har först skrivits ned okorrigerad för att ha hela intervjun på
papper. Detta ansåg jag underlättade analysdelen då jag kunde se helheten av
respondentens resonemang, även om det endast var en del som var väsentligt för
analysen. Empirin har därefter presenterats på ett sådant sätt att läsaren själv har
möjlighet att bilda sig en uppfattning om respondenternas svar och utifrån kan
densamme granska de slutsatser som har tagits. Den presenterade empirin är
även utformat på ett sådant sätt att de karaktäriserar respondenternas åsikter t ex
genom de citat som presenteras. P g a att en av respondenterna inte vill bli
kopplad till det han har sagt har jag valt att redovisa empirin så att det inte går
att relatera den till någon av respondenterna eller till företagen. Således
redovisas även citat anonymt. Ytterligare en sak som bör klargöras är att de
spanska åsikter som jag har citerat är min översättning och tolkning av vad de
har sagt.

2.4.4 Metodkritik

Det är av väsentlighet att ifrågasätta hur väl respondenterna kan bedöma hur
deras motivationsmetoder verkar i motiverande syfte för de anställda och hur
dessa skiljer sig åt beroende på kulturella faktorer. Gällande de svenska
respondenterna är det även relevant att vara kritisk till hur insatta de är i den
spanska kulturen för att förstå de grundläggande antaganden och värderingar
som finns. Om förståelsen är dålig kan det leda till att respondenten misstolkar
hur kulturen påverkar motivationsprocessen. Emellertid anser jag att de svenska
respondenterna som outsiders har större möjligheter att granska den spanska
kulturen än vad de spanska cheferna kan göra. De spanska respondenterna har
inte heller lika stor erfarenhet av svenskar som de svenska respondenterna har
av spanjorer eftersom nästan samtliga av respondenternas anställda är av
spanskt ursprung.
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Ytterligare en aspekt som bör kritiseras är att hälften av de intervjuer som har
realiserats har genomförts på spanska, d v s jag har använt mig av ett annat
språk än mitt modersmål. Även om jag anser mig hantera språket bra finns det
alltid nyanser som jag kan uppfatta på ett sätt, men där innebörden är en annan.
Det kan även innebära att respondenten i fråga kan ha uppfattat
undersökningsfrågorna på ett annat sätt än det som var dess mening. Detta var
jag emellertid mycket medveten om vid mina intervjuer med spanska chefer och
för att minimera risken för feltolkning summerade jag de spanska
respondenternas svar när jag kände minsta osäkerhet för att säkerställa att jag
hade uppfattat svaret rätt.

Då jag har genomfört undersökningen på egen hand och därmed samtliga
intervjuer, kan tillförlitligheten sjunka genom att den information som har
erhållits endast har passerat och uppfångats genom mig och där jag ensam har
selekterat alla svar. Genom att jag har gjort bandupptagningar av samtliga
intervjuer har jag emellertid försökt att undvika detta.

Till sist bör påpekas att p g a mina svårigheter att hitta undersökningsenheter
valde jag att göra fem intervjuer inom ett bolag med chefer med olika positioner
och inom olika arbetsområden. En av dem var svensk och de övriga var
spanjorer. Detta innebär emellertid att resultatet av de spanska respondenterna
är mycket influerat av ett företag och således även till viss del hela resultatet.
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3 Kultur

I de två följande kapitlen kommer teorier och undersökningar att redovisas som
är av väsentlighet för studiens problemområde. Detta kapitel är till för att ge en
inledande förståelse för kultur och hur den kan påverka individers och
gruppers preferenser till arbete. I kapitel 4 behandlas motivation först generellt
för att övergå till huvudtemat hur kulturen påverkar individers motivation och
hur den kan influera ledares sätt att motivera sina anställda.

Varje människa bär inom sig tankesätt, känslor och handlingsmönster vilka lärs
in under en livstid och som påverkas av den sociala miljö en individ växer upp i
och hämtar livserfarenheter ifrån.66 Kulturen i ett samhälle omfattar således
generellt sett delade värderingar, förståelse, antaganden och mål som har
överförts genom generationer. Den delade livsinställningen medför i stort sätt
gemensamma attityder, uppförande och förväntningar som undermedvetet styr
och kontrollerar speciella beteendenormer.67 I detta sammanhang är kultur alltid
ett kollektivt fenomen p g a att den åtminstone delvis delas av samtliga
individer som lever, eller levde, i samma sociala miljö som den har lärt in. Det
är den kollektiva mentala programmeringen som skiljer en grupp eller kategori
av individer från en annan.68 Hofstede (1991) menar dock att kulturen dels
måste åtskiljas från människonaturen, dels från en individs personlighet. (Se
figur 1.)

Figur 1: Tre skilda nivåer av mänsklig mental programmering (Hofstede 1991, s. 14)

Det bör dock belysas att kulturforskning är problematisk p g a dess komplexitet
och svårighet att klart definiera termen. Exempelvis har poängterats att forskare
influeras av sin egen kultur när de försöker precisera termen, därav dess
                                                          
66 Hofstede (1991)
67 Kluckhohn & Strodtbeck (1961), Hofstede (1980a)
68 Hofstede (1991)
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mångfald.69 Zander (1997) menar att nackdelen med att definiera kultur såsom
Hofstede är att den är svår att tillämpa i verkligheten p g a att den inte skiljer
mellan värderingar, trosuppfattningar och beteende. Dessutom skiljer inte
definitionen på vad kultur är och vad den antas influera.

3.1 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 till ”kultur” än vad en individ kan uppfatta vid det första
ögonkastet. (Trompenaars, 1994, Gerholm, 1994, Hofstede, 1991).

Figur 2: Metaforisk bild av kulturella nivåer. (Gerholm, 1994)

Artefakterna är de första erfarenheterna som en individ erhåller från en ny
kultur. De är kulturens synliga uttryck, d v s fysiska, verbala eller
beteendemässiga manifestationer som det går att ta på, se eller höra70.
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.71 Emellertid bör påpekas att normer kan vara
relaterade till kulturella värderingar, men det behöver inte alltid vara fallet72. En
del normer kan vara formulerade av internationella organisationer eller andra
professionella grupper vilka överträffar kulturella gränser och där ett behov

                                                          
69 Forss (1987)
70 Jacobsen & Thorsvik (1997)
71 Trompenaars (1993)
72 Zander (1997)
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skapas för samtliga länder, oberoende av deras kulturella värderingar, att hålla
sig till normen.73

För att kunna besvara frågor gällande de grundläggande skillnaderna hos
kulturella värderingar är det därmed nödvändigt att se till grunden av individers
tillvaro.74 Schein (1985) menar att det är de grundläggande antagandena som är
kultur, medan de två andra nivåerna endast är ytringar av kulturen. Således kan
jag inte genom min undersökning studera kulturens inflytande på ledares sätt att
motivera sina anställda p g a den utgörs av osynliga grundläggande antaganden.
Däremot kan jag med hjälp av teorier inom området undersöka hur kulturella
uttryck influerar motivationsprocessen, vilka senare kommer att behandlas i
kapitlet.

Det finns ytterligare en typ av kulturella nivåer som jag anser är betydelsefull
att belysa. Eftersom nästan alla individer tillhör flera olika grupper och
kategorier av människor samtidigt, har samtliga därmed olika nivåer av mental
programmering, bl a:

� En nationell nivå härstammande från en individs land.
� En regional, etisk, religiös och/eller språkligt anknytande nivå p g a att de

flesta länder är kulturellt skilda genom någon eller några av ovannämnda
faktorer.

� En könsnivå, d v s om individen är född till man eller kvinna.
� En generationsnivå
� En social klassnivå, beroende på en individs utbildningsmöjligheter och

sysselsättning eller yrke.
� En organisations- eller företagsnivå för dem som är anställda, vilket innebär

hur personerna har integrerat företagets eller organisationens värderingar
och synsätt.75

Hofstede (1991) menar att dessa olika nivåer inte nödvändigtvis behöver vara i
harmoni med varandra, i moderna samhällen är de istället ofta delvis oförenliga.
Detta kan leda till att det är svårt att förutse hur individer kommer att bete sig i
en ny situation.

                                                          
73 Meyer (1996)
74 Trompenaars (1993)
75 Hofstede (1991)
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3.2 Kulturens resistens mot förändring

Över tiden kommer grundläggande kulturella värderingar och trosuppfattningar
att influera och bli influerade av nivåer av normer attityder, beteende, artefakter
och system till en varierande grad.76 Det existerar emellertid delade meningar
huruvida en kultur förändras eller om den förblir stabil över tiden. Hofstede
(1980b) antar att kulturella värderingar är stabila över långa perioder p g a att
kollektiva mentala program är svåra att förändra, och om de överhuvudtaget
ändras så sker det långsamt. Hannerz (1992) diskuterar hur olika former av
”flöden” resulterar i kulturella förändringar genom spridningen av idéer och
trosuppfattningar. Zander (1997) menar att det kan vara mer givande att
diskutera vad som förändras långsamt i en kultur och vad som ändras snabbare.

Angående hur kulturen har inflytande på arbetsrelaterade värderingar menar
Webber (1969) att kulturella faktorer under åtminstone en lång tid kommer att
starkt påverka ledares filosofier och utövande, främst gällande
motivationsmetoder, kommunikationsmönster och ledarstilar. Child (1981) har
undersökt vilka arbetsrelaterade värderingar som influeras av ett lands kultur
och på vilket sätt detta sker. Han observerade att betydande skillnader
existerade mellan olika kulturella gruppers mikrovariabler, d v s individers
arbetsbeteende, medan han hittade få kulturella skillnader mellan
makrovariabler som organisationsstruktur och teknik. Ovanstående kan vara ett
tecken på att individers attityder och beteende är svårare att förändra än
organisationsbeteende på makronivå. Således bestyrker detta att kulturen kan
påverka vad som motiverar de anställda samt ledares tillvägagångssätt att
försöka motivera dem.

3.3 Organisationskultur

För att kunna prata om kultur i detta sammanhang är det nödvändigt att särskilja
organisationskulturer med nationella kulturer p g a att kulturer inom
organisationer i många avseenden skiljer sig från nationella kulturer. En
organisation är ett socialt system som är annorlunda än ett lands sociala system i
det avseende att en organisations medlemmar vanligtvis själva beslutar om
deras deltagande och kan frivilligt avgöra om de vill gå ut ifrån den.77

                                                          
76 Zander (1997)
77 Hofstede (1991)
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Termen organisationskultur har ett mångfald av definitioner. En av de klassiska
definitionerna har gjorts av Schein (1985) som menar att organisationskultur är
ett mönster av grundläggande antaganden, värderingar och normer som en viss
grupp har uppfunnit, upptäckt eller utvecklat i efterhand som den har lärt sig
behärska sina problem med extern anpassning och intern integration. Detta
mönster betraktas som allmängiltigt av organisationens samtliga medlemmar
och därmed lärs det ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta,
tänka och känna i relation till dessa problem. Det är emellertid rimligt att anta
att ju mer komplex en organisation är med hänsyn till horisontella och vertikala
enheter och nivåer, desto mer heterogen blir organisationskulturen. Detta  p g a
att grupper inom dessa enheter och nivåer har olika erfarenheter och troligen
skilda uppfattningar om vad som är det ”riktiga” sättet att utföra saker inom
organisationen.

En stark organisationskultur kan även ha en motiverande effekt. Genom
socialisering tillägnar sig individer organisationens mål som internaliseras.
Detta innebär för en individ att förverkligandet av organisationsmål är
detsamma som att främja personliga mål. Det finns studier som visar att
framgående företag har ledare som är angelägna om att utveckla en stark
organisationskultur.78 Hofstede (1991) håller med om att en stark kultur leder
till stark gemenskap i en grupp och därmed förenklar samordningen inom den.
Han påpekar emellertid att en för stark gruppkultur även kan utvecklas till
rivalitet mellan grupper inom en organisation, sk ”vi och dom”– känsla, vilket
skapar avstånd till grupper med andra kulturer och försvårar samordningen.

Diskussionens poäng är väsentligheten att inte jämställa nationskultur med
organisationskultur. Den nationella kulturen bygger till största delen på
värderingar och trosuppfattningar som socialiseras genom familjen, medan
organisationskulturen främst består av sedvanor.79 Eftersom beteenden och
sedvanor baseras på de grundläggande antaganden som individen innehar borde
följaktligen den nationella kulturen avspeglas i den organisationsspecifika.80

3.4 Nationella kulturer

Generellt sett anses kultur både gå över nationella gränser och uppdelar länder i
kulturellt homogena grupper eftersom varje individ, som tidigare nämndes,
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80 Child (1981)
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tillhör flera olika kulturella grupper samtidigt p g a ursprung, religion, kön etc.
Således ska nationer inte jämställas med samhällen. Samhällen är historiskt,
organiskt utvecklade former av sociala organisationer. Definitionen av kultur
tyder på att begreppet överensstämmer bättre med samhällen än nationer.81

Emellertid används termen ”nationell kultur” mestadels för att referera till de
allmänna karaktärerna för en specifik nations befolkning. Detta görs även om
likställandet mellan kultur och ett land är ett av de mest diskuterade
metodproblemen i flerkulturell forskning.82 Därmed vill jag betona att ”kultur” i
detta arbete hädanefter refereras till ”nationell kultur” av ett land. Dels för att
det på så sätt är relativt enkelt att fastställa en persons kulturella tillhörighet,
dels p g a att samtliga större undersökningar av kultur baseras utifrån den
nationella kulturen. Således skulle det vara omöjligt att genomföra studien om
jämförelser skulle grundas på något annat än en nations kultur.

Något som emellertid bör beaktas är frågan huruvida det är moraliskt korrekt att
klassificera och döma individer utifrån deras nationalitet och därmed deras
kulturella tillhörighet istället för att skapa värderingar utifrån individuella
personligheter. Studien syftar emellertid inte på att använda kulturbegreppet för
att dra stereotypa generaliseringar om olika kulturers egenarter. Fokus i
undersökningen ligger på att med hjälp av tidigare teorier och undersökningens
empiri belysa kulturella särarter som kan komma att influera ledares sätt att
motivera sina anställda. Detta för att öka förståelsen huruvida en internationell
ledare bör vara insatt i den lokala kultur som existerar.

3.5 Utmärkande drag för nationella kulturer

Forskare har angivit att en nations kultur kan beskrivas i termer av specifika
kriterier83 eller genom gruppering av länder84. Dessa kriterier definieras som
kulturella variabler och värderingsdimensioner som är resultat från unika
uppsättningar av delade värderingar bland skilda grupper av människor och som
orsakar att individer beter sig annorlunda under liknande omständigheter.85

Många faktorer leder till utvecklingen av en nationell kultur bl a statsskick,
lagstiftning, utbildningssystem, religion, familjestruktur, associationer,
arkitektur, litteratur och även vetenskapliga teorier. Samtliga reflekterar
                                                          
81 Hofstede (1991)
82 Hofstede (1980a)
83 Hofstede (1980a), Trompenaars (1993)
84 Ronen & Shenkar (1985)
85 Deresky (1996)
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traditioner och gemensamma trosuppfattningar som är fokus av en nations
kultur.86 Även om kulturella influenser påverkar individer på många olika
nivåer (som tidigare har tagits upp) kommer fortsättningsvis nationell kultur
diskuteras främst för organisationsverksamheten. Det är emellertid viktigt att
påpeka att karakteriseringen av nationskulturer innebär inte att alla människor
inom en nation har samtliga karaktärer som kulturen förespråkar87.

Den studie som är mest accepterad och etablerad är Hofstedes (1991)
klassificering av nationella kulturer med hjälp av fyra dimensioner;
maktdistans, osäkerhetsundvikande, individualism och maskulinitet. Hans
studie har kritiserats av flera forskare88, vilka behandlas längre fram i kapitlet.
Emellertid har många undersökningar besvarat Hofstedes (1991) resultat89.
Därmed får studien anses som relativt tillförlitlig. Trompenaars (1993) har även
gjort en flerkulturell studie över hur bl a kulturella skillnader påverkar
ledarskap. Han definierar kulturen, liksom Hofstede (1991), genom olika
kulturella variabler. Orsaken till att jag inte har valt att använda mig av
Trompenaars kulturella variabler är dels p g a att hans studie endast består 15
000 enkäter, vars omfattning är mycket mindre än Hofstedes (1991). Dels skiljer
sig inte deras resultat avsevärt åt enligt min mening, även om de inte alltid
överensstämmer med varandra. Vidare är inte Trompenaars (1993) studie
mycket mer ”modern” än Hofstedes (1991) då den skedde i slutet av 70-talet90.
Således kommer jag fortsättningsvis att behandla kulturen med hjälp av
Hofstedes (1991) kulturella dimensioner.

3.5.1 Maktdistans

Den fundamentala poängen för Hofstedes (1991) dimension maktdistans är hur
ett samhälle hanterar faktumet att människor är olika. Det handlar om vilka
beroendeförhållanden som existerar i ett land. En del samhällen låter
ojämlikheten växa över tiden medan andra försöker att minska gapen. Inom en
organisation relateras maktdistans till graden av centralisering och auktoritet
samt graden av ett auktoritärt ledarskap. I länder med stor maktdistans uppfattar
överordnade och underordnade varandra som existentiellt ojämlika, vilket det
hierarkiska systemet anses vara baserat på. Organisationer med hög maktdistans
tenderar att vara centraliserade med en byråkratisk struktur. De underordnade
                                                          
86 Hofstede (1980b)
87 Ibid
88 t ex Schwartz (1990),Janson (1994), Zander (1997)
89 Mead (1994)
90 Det framkommer inte mellan vilka årtal Trompenaars (1993) gjorde sin studie mer än att den har tagit 15 år att
realisera. Därmed kan Trompenaars tidigast ha börjat med sin undersökning i slutet av 1970-talet (1978) om vi
utgår från året som boken trycktes.
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förväntas att bli beordrade av sina chefer vilka i sin tur förväntar sig strikt
lydnad. Överordnade är berättigade till privilegier och löneskillnaderna är stora
mellan toppen och botten i företaget. All kommunikation sker på initiativ från
chefen.

Länder med liten maktdistans däremot uppfattar överordnade och underordnade
som existentiellt jämlika. Företagen har relativt platta hierarkier med ett
begränsat antal chefsnivåer. Löneskillnaderna mellan toppen och botten är
relativt liten och överordnade förväntas nås av de underordnade där chefen skall
verka mer som en rådgivare. Statussymboler för chefer uppfattas som negativt
av de underordnade. Gällande Spanien är det klassificerat till ett land med
relativ stor maktdistans förhållande till Sverige. (Se diagram 1 i bilaga 2.)

3.5.2 Osäkerhetsundvikande

Osäkerhetsundvikande handlar om hur ett samhälles medlemmar reagerar för
osäkra och ovissa situationer. Individer med hög osäkerhetsundvikande försöker
att undvika situationer genom att vidta åtgärder för att erhålla större stabilitet.
De etablerar mer formella regler, tolererar inte avvikande idéer och förlitar sig
på expertkunskap. Organisationer med hög osäkerhetsundvikande karaktäriseras
av en hög nivå av ängslan och aggressivitet som skapar en starkare inre
motivation inom individen att arbeta hårdare. Dessa kulturer har mycket
strukturerade organisations-aktiviteter och mer skrivna regler och där chefer tar
mindre risker.

I länder med lågt osäkerhetsundvikande tenderar individer att acceptera varje
dag som den kommer och risktagande är mycket enklare. Anställda med låg
osäkerhetsundvikande har benägenheten att ta egna initiativ och antas vara
ansvariga för sina handlingar. Skillnaderna i osäkerhetsundvikande anses
mycket stora mellan Sverige och Spanien där Sverige har en mycket låg
osäkerhetsundvikande medan Spanien har det i hög grad. (Se diagram 2 i bilaga
2.)

3.5.3 Individualism vs Kollektivism

Denna dimension beskriver relationen mellan individer i ett samhälle. I en
individualistisk kultur anses individens intressen starkare än gruppens där var
och en förväntas sköta sig själva och sina närmaste i familjen. I en kollektiv
kultur däremot integreras människor redan från födseln och framåt i starka och
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väl sammanhållna grupper som under en individs hela livstid försöker skydda
denne i gengäld för en förbehållslös lojalitet. Således sätter dessa individer
gruppens intresse före individens.

I en individualistisk kultur förväntas anställda att bete sig i enlighet med deras
egna intressen där arbetet måste organiseras så att de sammanfaller med
arbetsgivarens intressen. De söker autonomi, variation, tillfredsställelse och
individuella finansiella försäkringar inom organisationen. I en kollektivistisk
kultur agerar alltid den anställde i enlighet med sin ingrupps 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 kollektivistiska länder där individer är
beroende av ingrupper är de även beroende av maktpersoner och vice versa.

Det har även visat sig att det finns skillnader i arbetsmoral. Kollektivister
presterar mest och bäst om de arbetar med gruppmål och när de arbetade
anonymt. I motsats arbetar individualister bäst med individuella mål och att den
fullgjorda uppgiften är undertecknad av den som i fråga har gjort uppgiften.91

Enligt Hofstedes (1991) undersökning är Sverige ett mer individualistiskt land
än Spanien. Emellertid är det denna dimension som minst skiljer de båda
kulturerna åt. (Se diagram 3 i bilaga 2.)

3.5.4 Maskulinitet vs Femininitet

Maskulinitet respektive femininitet hänvisar till rollskillnader mellan könen.
Emellertid refererar dimensionen mer till sociala kulturella skillnader än till
biologiska skillnader. I maskulina samhällen är de sociala könsrollerna tydliga
och åtskilda. Män skall vara självhävdande och inriktade mot materiell
framgång, medan kvinnor förväntas vara mer anspråkslösa, ömma och sträva
efter bra relationer.

Maskulinitet och femininitet får även implikationer inom organisationer.
Företag i maskulina länder, som Spanien, betonar prestation och ambition där
konkurrens ses som positivt. Ofta går det att finna att stress och
företagsintressen generellt sett gör intrång på en anställds privata liv. I feminina
kulturer fokuseras värderingar som intresse för andra, för relationer och för
livskvalitet. Inom organisationer i feminina länder, såsom Sverige, existerar det
mindre stress och konflikter, det finns fler kvinnor med högre befattningar och

                                                          
91 Early (1989)
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ett mindre behov av påstridigheter. Kulturskillnader mellan Sverige och
Spanien är som störst inom dimensionen maskulinitet. (Se diagram 4 i bilaga 2.)

3.5.5 Reflektioner av Hofstedes nationalkulturella dimensioner

Hofstedes (1991) resultat har i huvudsak används för att försöka analysera
kulturers påverkan på ledarskap i allmänhet92. Emellertid har det framförts
kritik både för studiens metodik och dess relevans93. Gällande dimensionen
”maktdistans” menar Janson (1992) att anställda kan vara rädda att uttrycka sina
åsikter p g a hög arbetslöshet eller andra faktorer som gör att den anställde är
beroende av organisationen, mer än p g a  hög maktdistans. Nationella faktorer
såsom situationen på arbetsmarknaden, sociala försäkringssystem samt den
generella nationella och internationella ekonomiska situationen kan även
påverka dimensionen ”osäkerhetsundvikande”.94

Dimensionen ”individualism” har ifrågasatts av flera forskare.95 Schwartz
(1990) argumenterar för att det endast skulle gå att finna små skillnader mellan
två olika typer av samhällen gällande graden av väsentlighet som en person
tilldelar värderingar för säkerhet, prestation och ett bekvämt liv. Han föreslår en
mer distinkt definition, ”kommunala” (communal) respektive ”kontraktsenliga”
(contractual) samhällen, istället för ”kollektivism” och ”individualism”.
Kommunala samhällen karaktäriseras av utvidgade primärgrupper, såsom
vänskap, grannskap och arbetskamrater, där individer har obestämda
förpliktelser mellan varandra. Kontraktsenliga samhällen karaktäriseras av nära
primära grupper (kärnfamiljer) och med sekundära sociala relationer där
individer utvecklar speciella förbindelser och förväntningar. Ytterligare kritik
till dimensionen, som dock delvis hänger samman med Schwartz (1990)
argument, är att olika typer av grupper är hopblandade, vilket förhindrar en klar
åtskillnad mellan koncepten. Detta beror på att ”valda” grupper och ”tvingande”
grupper inte åtskiljs. Valda grupper är sammansatta av individer som är villiga
att vara tillsammans, men de är även fria att lämna gruppen. I tvingande grupper
däremot väljer inte dess medlemmar att tillhöra eller att lämna gruppen.
Medlemmarna delar en subjektiv känsla att de hör ihop, att de är bundna till
varandra vilket de prioriterar över individuella intressen.96 Janson (1992)
föreslår att dimensionen individualism mäter meningen med arbete i de
anställdas liv.
                                                          
92 Janson (1992)
93 Janson (1992), Zander (1997), Romani et al. (1998)
94 Janson (1992)
95 Scwartz (1990), Janson (1992), Romani et al. (1998)
96 Romani et al. (1998)
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Inom dimensionen ”maskulinitet” har det diskuterats att det finns punkter som
mäter arbetsmål och behov, vilka överensstämmer med de inre- och yttre
faktorerna för motivation. Därmed finns förslag på att dimensionen skulle
betecknas som ”motivation” för att öka dess validitet.97

                                                          
97 Janson (1992)
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4 Motivation

Ämnet motivation behandlas inom forskning av organisationsbeteende vilken
studerar individers beteende inom en organisation. Det involverar förståelse,
förutsägande och kontroll av mänskligt beteende samt vilka faktorer som
påverkar individers prestationer som organisations-medlemmar. Inom en
organisation går det att observera att individer som utför samma arbetsuppgifter
inte gör det lika bra, även om de organisatoriska förhållandena är lika för
samtliga. Detta beror på ett antal orelaterade faktorer som påverkar deras
beteende och prestationer inom en organisation98. Således är det nödvändigt för
en ledare att förstå dennes påverkan på de anställdas arbetsbeteende för att
uppnå effektivitet inom organisationen. En individs prestation är ofta relaterad
till hur pass motiverad denne är till att utföra sitt arbete. Frågan är därmed vad
ledningen kan göra för att motivera de anställda att effektivt arbeta mot
företagets mål.

Motivationsteorier behandlar vad som främjar motivation eller tvärtom, vad
som avmotiverar en individ. Den mångfald av teorier som existerar i dagsläget
speglar att motivation kan variera från person till person samt mellan olika
situationer som de anställda befinner sig i. Dessutom varierar motivation med
tiden. Därmed går det inte att utifrån teorin säga något generellt om vad som
motiverar varje individ och varje situation. Emellertid är det möjligt att med
hjälp av motivationsteorier skapa en förståelse kring vilka förhållanden som kan
tänkas vara av betydelse för ett enskilt fall.

4.1 Motivationens innebörd

Motivation kan definieras som en inre psykologisk process hos individer vilken
skapar en drivkraft som får oss att handla, och som ger handlingen en riktning,
samt upprätthåller och förstärker den.99 Motivation behandlar även varför
individer föredrar ett handlingssätt gentemot ett annat, samt de svårigheter och
problem som de anställdas handlingssätt kan medföra.100 Det underliggande
konceptet för motivation är ett antal drivande krafter inom varje individ vilka
leder till försök att uppnå vissa mål för att kunna tillfredsställa speciella behov

                                                          
98 Mullins (1989)
99 Weiner, (1992)
100 Mullins (1989)
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eller förväntningar. (Se figur 3.) Individers beteende bestäms därmed genom
vad som motiverar dem.101

BEHOV ELLER  resulterar i en  DRIVKRAFT  För att uppnå   ÖNSKADE
FÖRVÄNTNINGAR                  (beteende eller handling)              MÅL

          ⇑⇑⇑⇑

⇑⇑⇑⇑

⇐⇐⇐⇐    Feedback   ⇐⇐⇐⇐      TILLFREDSSTÄLLELSE     ⇐⇐⇐⇐          Vilka skapar           ⇐⇐⇐⇐

Figur 3: En grundmodell för motivation. (Mullins, 1989, s. 298)

Emellertid bör det tas i beaktning att inte endast motivationen påverkar en
individs prestation, utan även förmågan att kunna prestera sina arbetsuppgifter.
Det kan existera många förhållanden som leder till att relationen mellan att vilja
prestera och faktiska prestationer inte hänger samman. Exempelvis vill den
anställde göra något denne inte har kunskap eller kompetens till eller så har
företaget inte tillräckligt med resurser till förfogande för att kunna prestera mer.
Det kan även bero på olika sociala regler och normer som hindrar extra
prestationer.102

4.1.1 Behov och förväntningar på arbete

De behov och förväntningar som en individ har på sitt arbete kan indelas på
olika sätt, t ex genom inre och yttre motivation. Det går att klassificera
arbetsmotivation i tre grupper, ekonomiska belöningar, inre tillfredsställelse
och sociala relationer. Ekonomiska belöningar är instrumentellt orienterade till
arbetet och innebär belöningar såsom lön, förmåner, materiella ting och
försäkringar. Inre tillfredsställelse härleds från själva arbetet, intressanta
arbetsuppgifter och personlig utveckling. De är personligt relaterade till arbetet.
Den sistnämnda gruppen sociala relationer är orienterad till arbetsrelationer
såsom vänskap, grupparbete, önskan om tillhörighet, status, prestige och
beroende. En individs motivation, tillfredsställelse och arbetsprestation kommer

                                                          
101 Mullins (1989)
102 Vroom (1964)
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därvid att bestämmas av den komparativa styrka av de ovanstående behov och
förväntningar som en individ har, samt av det omfång som de blir uppfyllda.103

4.1.2 Arbetstillfredsställelse, Engagemang och Motivation

Arbetsmotivation är ofta relaterat till arbetstillfredsställelse, vars definition är
hur väl en person trivs med sitt arbete. Orsaken till att begreppet ofta behandlas
tillsammans med motivation är ett allmänt antagande om att tillfredsställelse i
arbetet leder till motivation104. Dessas samband är dock oklara. Tillfredsställelse
är inte detsamma som motivation. Det är mer en attityd till en individs arbete.
Det kan exempelvis vara associerat till en personlig känsla av att prestera.
Motivation däremot är en process som kan leda till arbetstillfredsställelse.
Denna skillnad anser jag är viktig att klargöra eftersom min undersökning
behandlar hur ledare motiverar sina anställda, inte hur tillfredsställda de
anställda är med sitt arbete, även om det är av betydelse att få förståelse för vad
som i motiverande syfte ger arbetstillfredsställelse. Med andra ord tar jag inte
steget fullt ut för att undersöka om organisationers motivationsmetoder ger
arbetstillfreds-ställelse. Därmed behandlas begreppet inte ytterligare.

Ett annat begrepp som ofta kopplas samman med motivation är ”engagemang”
eller ”commitment”. Engagemang definieras som styrkan av en individs
involvering och identifiering med en speciell organisation. Dess mätningsmått
inkluderar uppskattningen av en individs motivation och dess identifieringen
med organisationens värderingar.105 Det antas i regel att större engagemang
skall leda till ökade prestationer inom en organisation, men även detta samband
är oklart.

Oberoende av hur motivation definieras, behandlas området i allmänhet som ett
psykologiskt fenomen. Således är det nödvändigt att inse vad som får individer
att handla för att erhålla större förståelse om motivation. Det finns två
huvudsakliga grupper av motivationsteorier inom psykologin, (i) teorier om
sambandet mellan mänskliga behov och motivation (content theories)106 och (ii)
processteorier om motivation (process theories)107. Teorier om mänskliga behov
söker förklara vilka specifika saker som kan motivera individer i deras arbete.
De handlar om att identifiera personers behov och målen de eftersträvar för att
                                                          
103 Mullins (1989)
104 Porter & Lawler (1968)
105 Porter et al. (1974) s. 604, läst i O’Reilly III & Chatman
106 bl a Maslow (1954), Alderfers (1972), McClelland (1961)
107 bl a Vroom (1964), Porter & Lawler (1968), Latham & Locke (1979)
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tillfredsställa dessa behov. Därvid fokuserar teorierna på vad som motiverar en
individ. Processteorierna däremot behandlar relationen mellan dynamiska
variabler som leder till motivation. Fokus ligger på hur ett önskvärt beteende
inleds, styrs och behålls inom en organisation och poängterar den verkliga
motivationsprocessen. Dessa teorier är generellt sett universala i den mening att
de antas vara giltiga för samtliga individer i alla olika situationer.

4.2 Motivation och Kultur

Forskning inom området motivation har kritiserats för att de flesta teorier har
formulerats av Anglosaxiska länder, framförallt USA. Dessa teorier tenderar att
ta för givet en kultur med hög maskulin och protestantisk arbetsetik, hög
individualism, nära maktdistans och litet behov av riskundvikande.108

Flerkulturella forskare argumenterar att eftersom kulturella skillnader påverkar
en individs värderingar och uppfattningar, bör kulturen även influera det som
motiverar dem109. Under 1990- talet ökade forskningen runt området110 och idag
är det känt att kulturen påverkar människors motivation111. Problematiken ligger
emellertid i hur kultur influerar motivation. Det beror på det vilseledande
antagandet att individer besitter ett antal behov som en social inrättning skall
tillfredsställa, när faktum är att mänskliga behov påverkas och kanske        t o m
skapas av den sociala inrättningen.112 För att kunna erhålla en ökad förståelse
för vad som motiverar människor och hur de motiveras samt hur det påverkas av
deras kulturella bakgrund, kommer fortsättningsvis ämnet motivation att
behandlas parallellt med några av de flerkulturella teorier som finns i dagsläget.

4.2.1 Maslows behovshierarki

Maslows (1954) grundläggande påstående är att samtliga människor är sökande
individer som alltid vill ha mer. Vad en individ vill erhålla beror emellertid på
vad denne redan har. Han menar att alla människor har fem grundläggande
behov; fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av
uppskattning och behov av självförverkligande. Dessa påstår han är inbördes
ordnade i en hierarki där behov på lägre nivå måste tillfredsställas innan

                                                          
108 Mead (1994), Ambrose & Kulik (1999)
109 bl a Hofstede (1980b), Deresky (1997), Early (1997)
110 Ambrose & Kulik (1999)
111 Munro et al. (1997)
112 Ibid
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individen uppmärksammar ett behov på en högre nivå i behovshierarkin. När en
lägre nivå av behov har blivit uppfylld fungerar dessa inte längre för att
motivera individen. Det är således de nästkommande behoven i hierarkin som
kräver tillfredsställelse och som kan ge motivation. Sammanfattningsvis kan
sägas att det endast är otillfredsställda behov som kan motivera en individ.

Hofstede (1980b, 1991) argumenterar att en kombination av de kulturella
dimensionerna ”osäkerhetsundvikande” och ”maskulinitet” gör det möjligt att
särskilja olika motivationsmönster för olika grupper av länder. Han ifrågasätter
Maslows (1954) individualistiska utgångspunkt att sätta ”självförverkligande”
som högsta motiv. Hofstede (1991) menar att trygghet och säkerhet troligen
dominerar över andra behov där osäkerhetsundvikandet är starkt. Tillhörighet
(mänskliga relationer) kommer att dominera över uppskattning i en feminin
kultur och vice versa i en maskulin kultur. De yttersta motivatorerna (andra
faktorer lika, som typ av arbete) för Sverige enligt Hofstedes modell skulle
således vara prestation och tillhörighet medan individer i Spanien skulle
motiveras av trygghet och ett mellanting eller kombination av tillhörighet och
prestation. (Se bilaga 3.) Hofstede (1991) menar även att det kan behövas
läggas till ytterligare behov såsom respekt, pliktuppfyllelse, harmoni etc.

4.2.2 Alderfers ERG- teori

En modifierad behovshierarki har framställts av Alderfer (1972) som i likhet
med Maslow (1954) anger grundläggande skillnader mellan behov på lägre och
högre nivå. Alderfer (1972) delar emellertid in behoven i tre kategorier;
existensbehov (“Existence needs”), samhörighetsbehov (“Relatedness needs”)
och behov av växande (“Growth needs”). Han påpekar i motsats till Maslow att
det är möjligt att fler än ett behov kan aktiveras vid samma tidpunkt och att
behoven på lägre nivå inte behöver vara tillfredsställda innan behov på högre
nivå fokuseras. Vidare menar Alderfer (1972) att det går att röra sig i båda
riktningar mellan behoven. Exempelvis om en individ inte lyckas förverkliga
sina behov av växande kan det leda till att dennes sociala relationer blir av
större vikt. En betydelsefull poäng med Alderfers (1972) teori är att den öppnar
vägen för att individers bakgrund och kulturella miljö kan påverka de inbördes
relationerna mellan de olika behoven. Detta innebära att för vissa individer i
speciella situationer kan exempelvis behov av samhörighet vara den mest
väsentliga motivationen för ett beteende, även om de fysiologiska behoven inte
är tillfredsställda113.

                                                          
113 Jacobsen & Thorsvik (1995)
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4.2.3 McClellands motivationsteori

McClelland (1961) har identifierat tre typer av behov som enligt hans mening
har stor betydelse för en individs motivation; behov av kontakt och tillhörighet
(“affiliation”), behov av makt (“power”), samt behov av prestation
(“achievment”). Intensiteten mellan de tre behoven varierar mellan individer
och tenderar även att skilja sig åt mellan olika yrken. Gemensamt för de tre
behoven är att de relateras till inlärning och framförallt hur barn blir behandlade
under sin uppväxt genom föräldrar och skola. Exempelvis kan
prestationsbehovet förstärkas i samhällen där utbildningssystemet lägger stor
vikt på individuell inlärning och personlig utveckling samt att eleverna
uppfostras till självkontroll, initiativ, och till att sätta upp höga kvalitetsnormer
för skolarbetet. Således kan prestationsbehovet variera mellan olika
samhällsskikt och kulturer. Slutligen påpekar McClelland (1961) att
prestationsgraden att motiveras varierar mellan individer. En del personer
värdesätter detta högt, de blir utmanade av möjligheter och arbetar hårt för att
uppnå mål. Andra värderar motivation utifrån prestationer lågt, de bryr sig inte
mycket om det och har således en låg drivkraft att åstadkomma något. För
personer med hög motivationsnivå kan pengar fungera som ett medel för att ge
feedback på prestationen. Till personer med låg motivationsnivå kan pengar
däremot användas mer som ett incitament för att uppnå prestation.

Hofstede (1980b, 1991) har kommit fram till att McClellands prestationsbehov
är starkt korrelerat med kombinationen av svagt osäkerhetsundvikande och
stark maskulinitet, vilket innebär att andra länder som skiljer sig från denna
kombinationen inte värderar prestationsmotiv som det mest allmängiltiga.114

Bilaga 4 visar relationen mellan Hofstedes (1990) och McClellands resultat där
exempelvis Spanien har ett mycket lågt behov av prestation. Det existerar flera
forskare som har jämfört olika nationella kulturer och som har kommit fram till
att individer inom vissa länder har större behov att prestera än andra115.

4.2.4 Herzbergs ”motivations- och hygienteori”

Herzbergs (1959) undersökning handlar om trivsel på arbetsplatsen där hans
resultat visade att individers arbetstillfredsställelse främst var kopplat till det
som de gjorde. Dessa kallade Herzberg (1959) således “motivationsfaktorer”
eftersom de tycktes motivera de anställda till bättre prestationer. Vantrivsel i
arbetet däremot var förenat med arbetsmiljön och hur de anställda blev
                                                          
114 Hofstede (1991)
115 Moran (1990), Baum et al. (1993)
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behandlade, vilka därmed kallades “hygienfaktorer” p g a att de var kopplade
till omgivningen och föreföll vara av betydelse för att förebygga vantrivsel i
arbetet. Slutsatsen av studien är att förhållanden som leder till trivsel inte är
desamma som leder till vantrivsel. Detta innebär att motivationsfaktorer skapar
trivsel om de föreligger, men inte vantrivsel om de inte gör det. Motsvarande
gäller för hygienfaktorer, de skapar vantrivsel om de inte finns, men inte trivsel
om de gör det. Till motivationsfaktorer räknar Herzberg (1959) förhållanden
som prestation, erkännande för ett väl utfört arbete, arbetsuppgifterna i sig,
ansvar för och kontroll över sina egna beslut samt växande och befordran. Till
hygienfaktorerna inkluderas företagets politik och administration,
arbetsledning, lön, de mellanmänskliga förhållandena mellan över- och
underordnade, arbetsförhållanden, trygghet i arbetet och status.

Hofstedes (1991) kombination av dimensionerna ”maktdistans” och
”osäkerhetsundvikande” gäller också för motivationen av individer inom
organisationer vilka han har kopplat till Herzbergs (1959) teori. Han menar att
denna avspeglar kulturen i den amerikanska miljö där upphovsmannen föddes
och utförde sin studie, vilket innebär att hygienfaktorerna och
motivationsfaktorerna inte behöver vara de samma i olika kulturer. Enligt
Hofstede (1980b, 1991) skulle t ex ”övervakning” inte uppfattas som en
hygienfaktor i länder med stor maktdistans p g a att där är beroendet av
mäktigare personer ett grundläggande behov som kan vara en verklig motivator.
I den matris som Hofstede har framställt över korrelationen mellan maktdistans
och osäkerhetsundvikande (se bilaga 5) skulle fallet kunna vara sådant för de
länder i det högra nedersta hörnet, där de flesta latinska nationerna återfinns. I
en studie av Alpander & Carter (1991) över anställdas behovsmönster i Belgien,
Spanien, Tyskland, Italien, Venezuela, Mexiko, Colombia och Japan, drogs
slutsatsen att det dominerande behovet i samtliga länder var att kontrollera sin
egen omgivning. Eftersom samtliga av dessa länder anses ha stor maktdistans
och stor osäkerhetsundvikande enligt Hofstedes matris (bilaga 3), kan detta
styrka  Hofstedes antaganden att ”övervakning” kan uppfattas som en
motivator.

4.2.5 Ledarskap och Motivation

Ovanstående diskussion ger en bild av motivationens komplexitet. Det är svårt
för en ledare att kunna uppfylla organisationens mål samtidigt som att
tillfredsställa de anställdas behov och förväntningar på sitt arbete. Effektiva
motivationsmetoder kräver att ledare definierar prestations-kriterier,
belöningstyper och vad som kopplar belöning till beteende. För att kunna göra
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detta fordras att en ledare måste lära sig vilken typ av belöningar som värderas
av de anställda och vad som är källan till anställdas uppskattning. För den
internationella ledaren är det speciellt av stor vikt att vara medveten om hur
kulturella värderingar påverkar hur de anställda uppskattar meningen med olika
motivationsmetoder. Detta p g a att de metoder som är i oenighet med rådande
kulturella värderingar kommer sannolikt att vara olämpliga.116 Ledare behöver
således vara medveten om vad som kan öka deras anställdas motivation genom
att undersöka hur kulturen influerar olika styrningsfaktorer. Emellertid bör
påpekas att det existerar studier som visar att ledares preferenser till de
anställdas behov inte behöver överensstämma med de anställdas verkliga behov,
även om över- och underordnade kommer ifrån samma nationella kultur117.

En studie av Page & Wiseman (1993) har undersökt hur ledares beteende
påverkar dynamiken av arbetstillfredsställelse i USA, Spanien och Mexiko. De
kom fram till att en stödjande ledarstil var positivt relaterad till
arbetstillfredsställelse, främst i Spanien och USA, samtidigt som det fanns ett
negativt samband mellan kontrollerande styrning och arbetstillfreds-ställelse.
Emellertid tolererade spanska och mexikanska anställda kontrollerande styrning
och autokratiska ledare mer och det fanns även bevis för att Mexiko t o m
föredrog överordnade som kontrollerande. Slutsatsen från studien är att ledare
skall vara stödjande till sina anställda (vilket håller i samtliga tre länder) och att
anställda i olika kulturer önskar hjälp och omtanke, samt undvikande av
negativt styrande behandling.118

En ledarsstil påverkar relationen mellan ledare och anställda i termer av
motivation och beteende hos organisationens medlemmar.119 Zanders (1997)
resultat över anställdas preferenser till personligt ledarskap (”interpersonal
leadership”) och huruvida kulturen påverkar deras preferenser baseras på sju
huvuddrag (vilka grundas på flera av de största flerkulturella studierna):

1. Bemyndigande, vilket inkluderar delegering av ansvar, möjligheten för de
anställda att diskutera strategier och att delta i beslutstagande processer samt
att som ledare stödja deras utveckling genom att värdera deras initiativ och
ta del av råd från anställda.

2. ”Coatching” innebär att de anställda vill känna sig som en del av gruppen
och att ledaren bör uppmuntra dem att samarbeta, att hålla dem informerade
och ha intresse för deras utveckling av prestation och karriär.

                                                          
116 Early & Erez (1997)
117 Mead (1994)
118 Page & Wiseman (1993)
119 Ronen (1986)
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3. Övervakning, d v s vilket behov de anställda har för regler och deras tro på
hierarkiska relationer.

4. Kontroll, vilket föredras i länder där organisationer är baserade på
hierarkiska principer, där man vill reducera osäkerhet samt att det inte
existerar en stark skiljelinje mellan arbetsroll och andra roller.

5. Kommunikation med de anställda, vilket är positivt relaterat till individuella
värderingar och där individen är basenheten i samhället.

6. Visa intresse och tala om de anställdas personliga liv, vilket är negativt
relaterat till individuella värderingar i termer av influerande självständighet.

7. Göra de anställda stolta över deras arbete. Det finns emellertid inget starkt
samband mellan anställdas preferenser för att göras stolt över sitt arbete och
nationella kulturdimensioner.

Angående punkterna om kommunikation finns det högre preferenser för
frekvent kommunikation i individualistiskt orienterade samhällen. Emellertid
om ett varierande, njutningsfullt liv är en ledande livsprincip existerar det ett
begränsat intresse att prata med sina direkta chefer om personliga
angelägenheter. Dessa begränsningar gäller även när anställda har hierarkiska
relationer och där formalisering av roller värderas.120

Analysresultaten visade klart att det existerar en relation mellan anställdas
preferenser gällande personligt ledarskap och nationella kultur-dimensioner.
Utifrån de anställdas preferenser i olika nationella kulturer existerar det enligt
Zander (1997) olika ledarstilar vilka skall ge en ledare erkännande att styra i de
studerade länderna (se figur 4). Resultaten visar att anställda i Spanien
fokuserar på styrning genom frekvent ledning och kontroll. I Spanien är de
anställda ganska begränsat intresserade av befogenheter. Anställdas
uppfattningar i Spanien är hög intensitet av styrning samt höga preferenser för
att göras stolta över deras arbete. I Sverige däremot fokuseras coaching med låg
intensitet av ledarskap och där de föredrar en hög grad av bemyndigande. De
nordiska länderna har de lägsta preferenserna till övervakande av länderna i
studien. (Se bilaga 6.)

Eftersom Zanders (1997) studie bygger på anställdas preferenser till hur en
personlig ledare bör vara i olika nationella kulturer, kan hennes resultat
relateras till vad i kulturen som påverkar motivationen exempelvis gällande
ledarens roll och sättet att delegera ut beslut, vilket senare kommer att
behandlas i kapitlet.

                                                          
120 Zander (1997)
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COACHING STYRNING

hög

USA & Kanada
(”Pep talk coaching”)

UK, Australien & Holland
(Personlig coaching)

Spanien (Brasilien)
(”Pep talk” styrning)

Österrike
(Kommunikativ styrning)

låg

Sverige, Danmark & Norge
(Bemyndigad coaching)

Finland
(Tyst coaching)

(Filippinerna)
(Personlig styrning)

Japan, Tyskland, Belgien &
Frankrike
(Bemyndigad styrning)

Figur 4: ”The Licence to Lead” (Zander, 1997, s. 308)

4.2.6 En flerkulturell motivationsmodell

Earley och Erez (1997, s. 71) presenterar en modell, baserad på rena
forskningsresultat, som specificerar hur anställda kan motiveras genom att
skapa arbete som uppfyller deras egna motiv samtidigt som organisationens
mål. De menar att kulturella variabler, individuella motiv och krav från
organisationen påverkar skapandet av arbetsmiljön och arbetsbehov. Anställdas
beteende definieras och styrs av dessa behov, vilka tydligt måste bestämmas av
organisationen, men som samtidigt kan förändras när organisationen ändrar sina
mål. De har studerat hur motivationsmetoder såsom anställdas belöningar,
metoder för beslutstagande och målsättning samt arbets- och
organisationsutformning influeras av kultur. De diskuterar dessa
motivationsmetoder i relation till om kulturen är individuell- eller
gruppfokuserad samt hur stor maktdistans som existerar. Figur 5 visar hur
Sverige respektive Spanien har klassificerats där de enligt modellen är
varandras motsatser. Earley och Erez (1997) slutsats är att varierande kriterier
används i olika kulturer för att bedöma de möjligheter som finns genom
motivationsmetoder för att nå självförverkligande hos de anställda.121

                                                          
121 Earley & Erez (1997)

Intensitet av
”interpersonal”

ledarskap
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SVERIGE SPANIEN

Liten maktdistans
Gruppfokus

Stor maktdistans
Individfokus

Belöningar Regel om jämlikhet (equality)
� Org. baserade belöningar
� Jämlikt fördelad plan över aktie-

innehav av anställda

Regel om rättvisa (equity)
� Individuella incitament
� Höga löneskillnader

Beslutstagande � Delegering av auktoritet
� Gruppdeltagande

� Centraliserat, toppstyrt

Målsättning � Målsättning inom grupp � Tilldelade individuella mål

Arbets-
utformning

Autonoma arbetsgrupper, själv-
styrda team, kvalitetscirklar

Individuella arbeten i en hierarki av
auktoritet och ansvar.

Figur 5:: Strategier för motivationsteknik enligt de kulturella dimensionerna individ-
respektive gruppfokus och maktdistans (Egen bearbetning av Earley & Erez, 1997, s. 72)

Med ovanstående modell som grund kommer de fyra motivations-metoderna
belöningar, beslutstagande, målsättning och arbetsutformning diskuteras med
hjälp av några av de universala liksom flerkulturella teorier som finns inom
området. En person som har en individfokuserad kultur värderar oberoende,
personliga standards, för att uppskatta motivationsmetoders effekter medan i
gruppfokuserade kulturer används ömsesidigt beroende, gruppbaserade
standards. Maktdistans definieras på liknande sätt som Hofstede (1991), d v s
att den reflekterar ojämlikheter i ett samhälle eller distanser mellan nivåer i en
organisationshierarki.122

4.2.6.1 Belöningssystem

Belöningssystem är en central fråga när det gäller motivation i organisationer
och innebär ett bytesförhållande mellan de anställda och organisationen där det
existerar flera typer av belöningar. Exempelvis går det att skilja mellan (i) inre,
känslomässiga belöningar och yttre belöningar samt (ii) individuella belöningar
och systembelöningar. Inre belöningar är sådana som individen ger sig själv och
som hänger samman med själva arbetet. (Jämför med Herzbergs (1959)
motivationsfaktorer.) Yttre belöningar är de som individen mottar från
organisationen eller andra, exempelvis lön och extraförmåner.123

                                                          
122 Erealy & Erez (1997)
123 Katz (1964)
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Individuella belöningar ges till en individ på grundval av en utvärdering av
dennes insats och resultat. Systembelöningar däremot delas ut till samtliga
medlemmar inom organisationen, eller inom en bestämd medlemsgrupp,
oberoende av de enskildas prestationer. I idealfallet skall ett belöningssystemet
vara resultatbaserat där den enskilde individen kan se ett klart samband mellan
prestation och resultat samt att belöningen är önskad av mottagaren.124 I många
fall saknas emellertid denna förutsättning. Då kan det istället vara lämpligt att
inrätta systembelöningar som innebär att den nyttighet som tilldelas till den
enskilde är direkt knuten till en kollektiv insats och att samtliga anställda
känner att de har lika tillgång till de nyttigheter som fördelas.

Användningen av lön som motivationsfaktor är ett ämne som hett har
diskuterats. Enligt Herzberg (1959) motiverar inte lönen överhuvudtaget och det
finns andra som menar att den endast kan täcka de mest grundläggande behoven
i Maslows behovshierarki125. Till motsats finns det de som anser att när en
individs ansträngningar framgångsrikt kan kopplas till dess prestationer är det
troligt att detta resulterar i ökad motivation. Gellerman (1971) hävdar att pengar
som motivator endast fungerar effektivt om de används för att göra människor
förmögna, vilket visar dess begränsningar. Löneincitamenten beror även på
externa faktorer som exempelvis marginalskatter och sjukersättning. Om t ex
marginalskatten är hög kan denna minska individens incitament att arbeta p g a
att denne anser att det inte lönar sig, d v s belöningen för en extra timmas
arbetskraft värderas inte av individen som lika stor än de bidrag som begärs från
individens sida.126.

Enligt Earley & Erez (1997) skapas belöningssystem mellan kulturer genom tre
olika allokeringsprincipers påverkan; rättvisa, jämlikhet och behov, vilka anses
som resultat beroende på om kulturens preferenser för individualism eller
kollektivism. ”Rättviseprincipen” är kopplad till individualistiska länder där
prestation och erkännande betonas över gruppharmoni och teamarbete.
”Jämlikhetsprincipen” är vanligare i gruppfokuserade kulturer med liten
maktdistans såsom Sverige. Principen reflekterar betoningen av att uppmuntra
anställda att arbeta tillsammans som jämbördiga och där en kompletterande
ledarstil fokuserar på att koordinera mer än att skapa konkurrens för belöningar.
”Behovsprincipen” existerar i samhällen med brist på fundamentala
nödvändigheter som t ex mat och bostad. Här existerar en grundnivå av
belöningar till samtliga. Det bör emellertid påpekas att användandet av rättvise-
och jämlikhetsprincipen även har att göra med den situation som organisationer

                                                          
124 Lawler (1987)
125 Jacobsen & Thorsvik (1997)
126 Södersten (1997)
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befinner sig i.127 Hofstede (1990) kopplar inre belöningar till ”feminina”
kulturer och yttre belöningar till ”maskulina” kulturer.

4.2.6.2 Beslutstagande och Målsättning

Beslutstagande och målsättningar kan åtas av individer eller grupper genom ett
deltagande eller en icke delaktig form. Många teorier talar för att anställda som
deltar i beslutsprocessen är mer motiverade att stödja ett slutligt beslut p g a att
de är mer personligt involverade över de beslut som påverkar dem, vilket ger
dem än kontrollkänsla som gör de anställda mer engagerade till utfallet. Vidare
får de anställda kunskap och information om beslutsprocessen som leder till att
de har bättre förståelse för vad som behöver göras. Gruppdeltagande skapar
även dynamiska processer som sätter press på de anställda att hålla sig till
gruppbeslutet, speciellt om det har gjorts offentligt. Emellertid är inte
delaktighet ett värderingsfritt koncept. I kulturer med stor maktdistans är det
vanligare att de anställda åtlyder mål som är satta av deras överordnade. I länder
med små maktskillnader, såsom Sverige, är de anställdas deltagande i
beslutsprocessen mer vanligt.128 Zanders (1997) resultat, som tidigare
diskuterats, visar även kulturella skillnader mellan anställdas preferenser till
delegering av beslut och deltagande.

Genom utformningen av företags mål skall ledningen även kunna motivera de
anställda.129 Latham & Locke (1979) menar att klara, konkreta mål är mer
motiverande än obestämda. Vidare är mål med en uttalad tidsfrist mer
motiverande än de utan tidsangivelse för realiserande. Till sist anser de att mål
som uppfattas som utmanande, men samtidigt realistiska, för den enskilde
individen motiverar mer än mål som är lätta att nå. Earley & Erez (1997) hävdar
att det finns tre metoder att sätta arbetsmål; genom gruppdeltagande, genom
representanter eller utan de anställdas deltagande. De relaterar detta till en
undersökning som visar att beroende på anställdas nationella kultur så skiljer
sig målsättningens effektiviteten åt. Exempelvis, anställda som är vana vid en
auktoritär ledarstil är inte tränade att ta en aktiv roll i beslutstagande. De
påpekar emellertid att kulturella skillnader även kan finnas i subkulturer inom
ett land och att företag i ett enda land kan ha åtskilda företagskulturer.130

                                                          
127 Earley & Erez (1997)
128 Earley & Erez (1997)
129 Latham & Locke (1979)
130 Earley & Erez (1997)
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4.2.6.3 Arbetsutformning

Tidiga organisationsteoretiker, såsom Taylor och Fayol, ignorerade alla andra
förhållanden än lön som motivator. I och med framväxten av human resources
och genom utvecklingens vändning med Hawthornestudien131 utvecklades
emellertid en mängd teorier vilka hävdade att arbetsutformningen påverkar
anställdas motivation. En av dem är Herzbergs (1959)teori som redan har
diskuterats. Hackman & Oldman (1980) identifierar fem karaktärer som kan
berika arbetet så att det ökar dess förmåga att möta individers självmotiv och
därmed även öka anställdas motivation. Variation av arbetsuppgifter, uppgiftens
identitet, d v s om den utgör en meningsfull helhet, uppgiftens betydelse för
organisationen, autonomi i arbetet samt, feedback på prestationer skall verka
motiverande för de anställda. Denna modell har ifrågasatts av Earley & Erez
(1997) p g a att den är utarbetad för individuella anställda, inte för grupper. De
menar att i kollektivistiska eller gruppfokuserade samhällen kan en berikande
arbetsutformning se annorlunda ut. De hävdar även att autonoma arbetsgrupper
är något som är typiskt i samhällen där antagandet är att arbete vanligen
presteras av grupper.132 Ytterligare en poäng som går att koppla till
arbetsutformning är Harpaz (1990) flerkulturella studie som visar att oavsett
anställdas nationella kultur värderar yngre arbetare självständighet och
möjligheten att lära sig mer än deras äldre medarbetare.

4.3 Sammanfattning

De teorier och undersökningar som har behandlats visar vad som motiverar
individer på deras arbetsplatser och hur en nations kultur kan påverka individers
motivationsfaktorer. Utifrån tidigare flerkulturella undersökningar har även en
bild kunnat skapats över vilka särdrag som den spanska respektive svenska
nationella kulturen innefattar, främst på organisationsnivå. Vidare har även en
flerkulturell teori behandlats om hur kulturen påverkar ledares
motivationsmetoder.133. I de två nästkommande kapitlen kommer således mina
resultat att beskrivas för att studera hur kulturen kan påverka ledares
motivationsmetoder och om verkligheten ser ut som teorierna förespråkar.

                                                          
131 Hawtorneundersökningen visade att informella egenskaper hos organisationer inverkar oftast på de anställdas
organisationsbeteende genom organisationskulturen.
132 Earley & Erez (1997)
133 Ibid
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5 Svenskt synsätt på motivation

Min empiriska undersökning bestående av 14 kvalitativa intervjuer har jag valt
att presentera i två kapitel för att särskilja de svenska respektive spanska
ledarnas åsikter. De delar som hör till ledares sätt att motivera sina anställda är
strukturerade efter Earley & Erez (1997) modell av flerkulturella
motivationsmetoder i kapitel 4.2.6 som behandlar beslutstagande och
målsättning, belöningssystem och arbetsutformning. Modellen är emellertid
utvidgad genom att jag har innefattat ledarstil, vilket enligt min mening även
kan ha en betydande roll för motivationsprocessen. Båda kapitlen avslutas med
respondenternas åsikter om spansk respektive svensk kultur.

Det svenska urvalet består av sju personer i ledande position i sju olika företag.
Fyra av dem är VD och de övriga tre har positionerna divisionschef,
marknadsdirektör respektive logistik- och marknadschef. Deras medelålder är
42 år. Samtliga, förutom en, har internationella erfarenheter från andra
internationella företag i Spanien och /eller i andra länder. Respondenterna har
arbetat och bott i Spanien mellan två till 19 år där medeltalet ligger på nio år.
Drygt hälften började att arbeta i Spanien för första gången p g a att de blev
erbjudna tjänsten av deras företag. De övriga startade att arbeta där av mer
personliga skäl.

Av respondenterna var det en som behärskade det spanska språket när han
började arbeta i Spanien, en pratade latinamerikansk spanska och en hanterade
portugisiska vilket i hans mening var relativt lätt att översätta till spanska.
Övriga hade begränsade eller inga spanska språkkunskaper när de kom till i
Spanien för att arbeta. I dagsläget behärskar emellertid samtliga respondenter
spanska. Många av dem var emellertid på ett eller annat sätt insatta i den
spanska kulturen när de kom till Spanien. Tre av respondenterna hade inte
erfarenhet av den spanska kulturen, men två av dessa hade erfarenhet från
latinsk kultur p g a att de innan hade arbetat i Sydamerika. En respondent hade
tidigare studerat i Spanien och två blev genom företaget insatta i kulturen.

Samtliga företag är mycket decentraliserade och verkar lokalt där moderbolagen
inte går in och styr mycket mer än genom en gemensam visionell strategi. Vissa
bolag styrs av moderbolaget genom målstyrning. På samtliga företag är
majoriteten av de anställda spanjorer och i fyra av företagen existerar det inte
fler svenskar än respondenterna själva. I övriga företag finns det en svensk till
förutom respondenterna.
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5.1 Anställdas attityder till arbete

”Det finns attityder i Nordeuropa att spanjorer inte arbetar mycket
och effektivt, min uppfattning är helt tvärt om. Spanien har haft en mycket stor
arbetslöshet, vilket har lett till att den som har en anställning är mer mån om
att behålla den och klättra vidare i hierarkin.”

De uppfattningar som finns bland de flesta svenska respondenter är att de
anställda har en positiv inställning till sitt arbete, att de är motiverade och
arbetar mycket. Det kom även fram att spanjorer har en positiv attityd till att
arbeta inom ett svenskt företag p g a att svenska företag uppfattas som seriösa
och långsiktiga. En av de svenska respondenterna anser emellertid att de
anställda (förutom den säljande delen av organisationen) har svårt att inse att
förändringar är nödvändigt för att ta till sig dagens marknadssituation. Orsaken
till attityden tror densamme är att bolaget är gammalt med en stor hierarkisk
struktur där många av de anställda har arbetat runt 35 år. De flesta av
respondenterna antar att attityder i helspanska bolag är annorlunda. Spanska
chefer har t ex en annat sätt att styra och organisationerna sitter fortfarande med
större hierarkier.

Samtliga respondenter anser att det existerar olikheter mellan spanska och
svenska anställda. En respondent menar att skillnaderna är små inom hans
företag p g a att det är modernt och nytt med en bransch där många unga
arbetar. Däremot berättar densamme att han genom tidigare erfarenheter från
andra stora svenska bolag i Spanien vet att det existerar stora attitydskillnader
till arbete mellan svenskar och spanjorer. Andra åsikter om spanska och svenska
attityder är följande;

“Den kulturella skillnaden jag ser är att i Sverige lever man för att
arbeta medan i Spanien arbetar man för att leva. Hade spanjorer kunnat
överleva utan att arbeta hade mycket få gjort det.”

”I Spanien är personalen mycket mer framåt att tala om vad de vill,
de är inte blyga att säga att de är bra och att de skall ha mer betalt. Den
framåtandan går inte att finna i Sverige.”

“Spanjorer är mer flexibla gällande arbetstider än vad svensken är.
Det finns inget heligt att de går hem klockan sex, utan spanjorer arbetar till
jobbet i princip är klart, utan tal om övertidsersättning. Spanjoren, i alla fall
den yngre generationen, är mycket mer villig att ställa upp och arbeta utan att
räkna timmarna.”
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Orsaken till det sistnämnda citatet tror respondenten är att spanjorer inte har
inställningen till tiden som en värdefull resurs och som något absolut som i
Sverige p g a att storfamiljen fortfarande fungerar i Spanien som tar hand om
varandra. Det gör att spanjorer inte är lika tidspressade för att hinna med allt.

De attitydförändringar som respondenterna har upplevt inom organisationen är
främst kopplat till de generationsskillnaderna som existerar.

“Spanien är utan tvekan ett av de länder i Europa som har den
största generationsklyftan. Från en ålder och uppåt har spanjorer en mentalitet
som gör att de lever på ett visst sätt, medan den yngre generationen lever i en
helt skild värld…Spanien är kontrasternas land många gånger.”

5.2 Behov och förväntningar på arbete

Det behov som samtliga anställda har på sitt arbete, oberoende kultur, är
givetvis en god lön. Förutom lönen har samtliga svenska respondenter
identifierat (direkt eller indirekt) att spanska anställda har behov av
arbetstrygghet. De faktorer som har kopplats till behovet är att arbetslösheten
har varit mycket hög, även om den har förbättrats, samt att deras sociala
relationer till familj, vänner och grannar gör att spanjorer inte är benägna att
flytta på sig, inte ens från det område där de bor.

Sociala relationer anses därmed även vara mycket, eller till viss del, väsentligt
enligt många av respondenterna. Några förklarar att det dock är av större vikt
för en spanjor att ha behörighet med sin familj än att ha bra relationer inom
arbetet. En av respondenterna menar att den starka gemenskap som är av stor
vikt inom organisationen för personalen är för demokratin, fackföreningen etc.
Andra anser emellertid att sociala relationer på arbetsplatsen även är viktigt för
spanjorer.

”Spanjorer tar sig tid att ta en kaffe och sitta och äta lunch längre p
g a att de känner sig inte tidspressade att sluta prick klockan fem. Den sociala
relationen är betydelsefull i form av att de har möjlighet att prata med
varandra. De tar sig mer tid för varandra än vad personal i Sverige gör. ”

Många av de svenska respondenterna anser även att spanjorer har ett stort behov
av att prata och uttrycka sina åsikter och att de inte är rädda för att göra det.
Detta uppfattades som generellt som positivt, även om det ibland kändes enligt
några av respondenterna som tidskrävande. Ett par av respondenterna såg det
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som ett gemensamt särdrag hos spanjorer att inte vara rädda för att komma och
prata om t ex löneförhöjning.

“Om spanjorer anser att något är fel kommer de ut med det direkt,
...Detta är en stor skillnad mot Sverige där det inte är så vanligt att en anställd
kommer in en måndagsmorgon för att be om löneförhöjning.”

“Spanjorer pratar mycket mer och det är oerhört viktigt för dem att
formulera sig i långa haranger för att på något sätt visa upp sig. Det är mycket
mer en teater där spanjorerna skall säga saker som för oss svenskar ofta känns
som om de säger det bara för sakens skull.”

Flera av respondenterna anser att spanjorer är mer känsliga för relationerna
mellan sig och för exempelvis hierarkier samt att de är ganska prestigefyllda.

“Prestige existerar bland de anställda genom att de vill vara
involverade i allt. Spanjorer trivs inte med att bli åtsagda vad de skall göra.
Om inte en dialog sker om allting kan de lätt gå bakom ryggen på dig.”

”Samtliga anställda har större behov i Spanien än i Sverige att
avancera i karriärstegen och komma högre upp i hierarkin.”

Status och image är även behov som har framkommit av några respondenter och
som verkar vara mer väsentligt för spanjorer än för svenskar, t ex genom
tjänstebil. En respondent berättade ett bra exempel på statusskillnaden i Spanien
och i Sverige;

”I Spanien är visitkort otroligt viktigt. Hemma i Sverige har vi en
organisationsstruktur och en standard för hur visitkorten ser ut, vilka titlar
personalen har etc. När jag kom till Spanien för första gången och såg
anställdas visitkort fanns det många som var chefer enligt visitkorten, vilka
egentligen inte hade en chefsposition.”

Den främsta orsaken till detta enligt densamme är att kunna visa upp sig utåt
sett för vänner och bekanta. Internt sett vill de dock inte stöta sig med hierarkin
som finns. Vidare är utbildning ett behov som också har nämnts, och som vissa
av respondenterna har kopplat till ett behov av den yngre generationen. Det har
framkommit att de yngre anställda är mer flexibla och har större behov av att
växa med företaget. Genom att den yngre generationen (mer eller mindre)
hanterar engelskan är de även mer nyfikna på vad som finns utanför Spanien.
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Skillnader mellan anställdas behov och förväntningar har bl a kopplats till
åldern. Det har även påpekats att de beror på vilken utbildning de anställda har
och vilken social samhällsklass de kommer ifrån. Uppfattningar om hur pass
stora skillnader som existerar mellan de anställdas behov och förväntningar
varierar emellertid. En del anser att de är ganska homogena medan andra
påpekar att det är mycket individuellt.

5.3 Ledarstil

Den ledarstil som respondenterna har är enligt många mer eller mindre anpassad
till den spanska miljön. I Spanien anser flera att de måste vara mer chefer åt sina
anställda än i Sverige. Avstånden är större i Spanien enligt några av
respondenterna där de anställda har stor respekt för personer med högre
positioner. En respondent påpekar att en svensk kan arbeta relativt självständigt
med målstyrning, medan en spanjor kräver en mer direkt styrning.

“Spanjorer vill gärna ha den kontakten och veta mer exakt vad och
hur han skall göra, samt med en tätare uppföljning på deras arbete, annars
känner sig nog spanjorer lite övergivna. Dock håller skillnaderna på att minska
genom den yngre generationen p g a att de har större internationella
erfarenheter och bättre språkkunskaper.”

Spanska chefer verkar enligt respondenterna vara mer chefer, de är mer
befallande och mer måna om sin chefstatus samt håller distans till sina
anställda. Denna ledarstil verkar emellertid inte respondenterna tagit åt sig.
Samtliga respondenter har dörren öppen för sina anställda och de är synliga i
bolaget. De flesta har en regelbunden kontakt med sina anställda (vilket även
beror på företagets storlek) och arbetar med personalen.

Flera av respondenterna anser att de anställda ser det som positivt att inte ha en
befallande chef. En respondent påpekar att spanjorer dock har mycket respekt
för sin chef. Exempelvis tilltalar spanjorer inte en chef med “du” vilket skapar
en viss distans.



52

”De har mycket mer frihet under ansvar än vad de skulle ha haft i
ett spanskt företag. Det uppskattas av de anställda att en svensk chef låter dem
uttala sig i större bredd och framför allt att de har ordentligt med svängrum att
lösa sina uppgifter. Många gånger med spanska chefer är arbetet så pass
millimeterstyrt att de anställda frågar chefen om de är det minsta osäkra att
göra fel.”

Ytterligare en sak som några av respondenterna har gjort som ledare är att avstå
från privilegier som spanska chefer ofta har som statussymboler. T ex avsade
sig en respondent ifrån att ha privatchaufför, en annan ville inte ha en personlig
sekreterare. Detta gav starka reaktioner till en början. T ex i fallet med
privatchauffören uppstod kraftiga och negativa reaktioner från den
administrativa personalen, medan säljdelen (som består av yngre personer) såg
det som positivt genom att handlandet visade att respondenten var en av dom.

Gällande frågan om respondenterna har förändrat sin ledarskapsroll under sin
tid i Spanien tycker de flesta att de på ett eller ett annat sätt har ändrat sitt sätt
att vara som ledare.

“När jag började som ledare i Spanien var jag det på ett ganska
svenskt sätt, vilket dock har förändrats med tiden. Jag har  idag gett upp det
ganska mycket. Det går inte att förändra spanjorers kultur bara för man är här
ett tag, även om det handlar om unga personer.”

”Innan jag kom till Spanien arbetade jag med ganska vida ramar
och målstyrning, vilket jag fick lägga om när jag kom till Spanien. Då
existerade fortfarande det gamla spanska samhället som fortfarande var väldigt
arkaiskt och auktoritärt. De anställda förväntade att chefen skulle hålla i alla
trådar. Om jag  inte gjorde det kände de sig osäkra.”

Respondenten till det sistnämnda citatet menar att det emellertid går att märka
en markant skillnad mellan hur Spanien fungerade då och med det sätt som det
fungerar idag. Delvis beror det på att utbildningsnivån på hans medarbetare är
högre och annorlunda i dagsläget, men det har även skett en revolutionerande
utveckling inom det spanska samhället i helhet under de senaste 20 åren.

Ett par av respondenterna anser emellertid inte att de har förändrats. Den ene
menar att han inte har ändrat sin ledarskapsroll p g a av att han tidigare hade
samma position i ett annat land och använde sig där av en ledarstil som han
tyckte fungerade; att vara öppen och bjuda på sig själv. Den andre förklarar att
han alltid försökt vara den han är. Han anser att det är bättre att de anställda ser
hans brister och även goda sidor så att de har klart för sig vem han är.
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Emellertid menar respondenten att detta nog är ett lättare sätt att arbeta på med
spanska kvinnor än med spanska män (respondenten i fråga styr endast en grupp
av kvinnor).

“Männen skulle se bristerna och gå på dem på ett annat sätt. Det är
i sig inte fel att gå på någons brister för att få denne att utveckla sig, men
spanska män skulle använda detta för att komma framåt själva.”

Vidare menar en respondent att han har insett att hans viktigaste roll som ledare
är att vara ute och coacha personalen varje dag för att stimulera och motivera.
En annan åsikt från en respondent är att han har ändrat sitt sätt att motivera sina
anställda genom att han alltmer har gått ifrån det svenska tankesätt att behandla
alla lika med “milimeterrättvisa”. Han menar dock inte att han särbehandlar
individer, utan han behandlar dem mer utifrån vilka de är och vad de uppskattar.

5.4 Beslutstagande och Målsättning

De flesta av respondenterna anser att det är mycket väsentligt att beslut och
ansvar delegeras ut till de anställda samtidigt som de uppfattar det som positivt
hos de anställda och att det motiverar dem.

”Ansvar och delegering av beslut kan många gånger kompensera
exempelvis lön p g a att det är lättare för en anställd att acceptera en lägre
ekonomisk kompensation om dessa delar finns med.”

”De anställda uppskattar att deras chefer delegerar beslut till dem
och de motiveras av det. Däremot tycker inte spanska chefer om att delegera,
det kan tyckas som farligt. I Spanien har de i större grad hierarkiska strukturer
och använder sig av ”management by fear”… Det beror inte bara på det
sociala samhället utan också på företagskulturen”.

En av respondenterna berättar att sina anställda dock till en början såg en
trygghet i att ha en chef som lade sig i allt p g a att då kunde de inte få skulden
för något. Detta märkte respondenten i början när han ville låta personalen ta
egna beslut. Idag berättar ett par av respondenterna att de anställda emellertid
inte skulle acceptera det gamla sättet att styra.
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“Majoriteten av de anställda är unga och på något sätt attraheras
de nog mer av att själv få göra saker. Sedan finns en risk att vissa ser det som
om att de är mer betydelsefulla än de andra anställda inom en grupp och sätter
sig över dem. Det är nog ett vanligare fenomen i Spanien än i Sverige.“

Ett par respondenter tror dock inte att det är speciellt viktigt för de spanska
anställda att de delegerar ut beslut och ansvar till dem. En av dessa respondenter
förklarar att han delegerar uppgifter, men att en spanjor fortfarande förväntar
sig att han skall vara delaktig i viktiga beslut. Den andre vill delegera ut beslut
för att öka de anställdas kreativitet, men anser det svårt och bolaget är mycket
styrt uppifrån.

“De anställda har behov av stöd. Skillnaden jämfört med Sverige är
att spanjorer vill ha klarare och mer direkt styrning med snävare ramar och
mer detaljerade instruktioner. Detta beror lite på varför man inte delegerar lika
mycket i Spanien som i Sverige.”

En av de respondenterna som delegerar beslut till sina anställda menar dock att
det ibland är problematiskt. Respondenten har försökt att delegera beslut till t ex
tre chefer på samma nivå, men de är inte speciellt bra lagspelare och föredrar att
vända sig direkt till respondenten än att diskutera sinsemellan. Dessutom anser
densamme att de har enormt mycket prestige emellan sig.

Den kommunikation som är nödvändig för att de anställda skall känna sig
tillfredsställda anser flera av respondenterna är en dialog. Öppen och informell
kommunikation och information är mycket viktigt enligt de flesta.

“Ett öppet kontor och att gå och prata med de anställda och ge dem
chansen att fråga och få bekräftat varför något skall göras på ett visst sätt. Att
förklara orsaker och argumentera istället för att endast säga att så här blir
det.”

En av respondenterna uppfattar detta som ganska svenskt, men menar att det
inte existerar “möteshysteri” som i Sverige. På företaget tas beslut, men han
försöker förklara varför. Detta stämmer med andra respondenter som menar att i
Spanien är det klart vem som skall fatta besluten, det är inte lika demokratiskt
som i Sverige där alla skall vara med och bestämma.

“Det sker ett lagarbete som emellertid inte innebär att alla måste
vara med och bestämma vid samtliga beslut, vilket är ganska typiskt svenskt.
Det måste vara väldigt klart var besluten skall tas.”
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Några har även förklarat att det uppfattas som positivt av de anställda att
företaget informerar med jämna mellanrum om bolagets och koncernens
utveckling, hur det går, om de tjänar pengar eller ej, hur de ser på framtiden och
vart de vill nå. Det finns uppfattningar att spanska chefer inte informerar lika
mycket.

“Personalen har under lång tid trott att bolaget alltid har varit
vinstgivande, vilket inte har varit fallet. Företaget har förlorat mycket pengar
under många år och det har jag informerat om samt gjort upp klara mål för
alla.”

Företagens mål presenterar respondenterna både formellt och informellt. Inom
ett företag sätter emellertid respondentens anställda sina egna mål efter de
visionella mål som hela koncernen har. En av respondenterna menar att
målsamtal med spanska anställda fungerar bättre om de är informella, genom
uppföljningar och med korta frekvenser, vilket är en skillnad mot Sverige där
densamme har erfarenhet av att formella målsamtal är mer väsentligt p g a av att
mycket information kommer fram på ett annat sätt än vid ett informellt möte.

En respondent anser att det finns ett problem att den administrativa personalen
aldrig tar kontakt med honom även om han inbjuder till detta. De vill att
förhandlingar sker genom företagskommittén som finns. Däremot har
respondenten kontakt med samtliga försäljningschefer. I början hörde de dock
aldrig av sig p g a att de inte var vana att ringa till VD utan till deras direkta
chefer. Men idag ringer samtliga och det finns en del säljare som även ringer
direkt till respondenten, vilket han anser att de växer enormt av. Ytterligare en
respondent påpekar att hierarkin hämmar personalen att ta kontakt med honom
p g a hänsyn till de andra cheferna så att de inte tror att de anställda går bakom
ryggen på dem. Men de anställda kommer in och pratar med jämna mellanrum
både om arbete och andra saker.

5.5 Belöningssystem

Samtliga respondenter (förutom en) har ett belöningssystem på en fast lön samt
ett bonussystem för säljarfunktionerna. Mer än hälften av respondenterna
använder sig av endast individuella belöningar till säljarfunktionen. Övriga
använder sig både individuella incitament och gruppbelöningar till sina säljare.
Hos två av respondenterna har samtliga anställda ett bonussystem som baseras
både på prestationer individuellt sätt och i grupp. Ytterligare en respondent har
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bonus till de anställda som inte har kundkontakt, vilka baseras på försäljning
och lönsamhet, men som så långt som möjligt ersätts med konkreta mål. Korta
kampanjer görs som direkt ger gruppbonus efter resultat.

Hur pass viktigt pengar är som motivator varierar i svar hos de anställda. En
anser att pengar är den enda motivatorn, andra menar att det är betydelsefullt,
men är kanske inte av störst vikt.

“Det finns de som säger att lön inte motiverar vilket jag inte tror på.
Är du inte nöjd med din lön är det stor risk för att du börjar titta dig om efter
något annat, speciellt som arbetsuppgifterna inte är roliga.”

“Pengar är viktigt, framförallt för unga människor som skall sätta
bo och familj. Emellertid vet jag inte om lönen kan kallas motivator. Bonusen
är till för att motivera….Bonussystemet kan vara avmotiverande om säljarna
jobbar och sliter, utan att det ger resultat p g a faktorer som inte är
kontrollerbara.”

Några av respondenterna anser emellertid att pengar motiverar mer, eller är mer
betydelsefullt i Spanien än i Sverige. En av respondenterna menar att det beror
på att inkomstnivåerna är mycket lägre än i större delen av övriga Europa, en
annan berättar att skattesatsen är mindre vilket gör att de anställda får behålla
mer av pengarna samt att behoven i Spanien är större, i synnerhet för de yngre,
att tjäna ihop pengar för att framförallt köpa en våning p g a att det knappt
existerar någon hyresmarknad att tala om i Spanien.

En av respondenterna har den åsikten att pengar är det enda som motiverar de
anställda, vilket är en skillnad mot Sverige p g a att svenskar har större behov
att lära sig mer, utvecklas och växa med sitt arbete, att få utlandsjobb etc.
Densamme menar emellertid att skillnaden är stor mellan generationerna där de
yngre i Spanien har en helt annan syn på arbete och de kan mer språk. I och med
detta är de mer nyfikna på vad som finns utanför Spanien.

Ett par av företagen använder sig hela tiden av tävlingar (för försäljare) som
innebär att de blir belönade om de kommer upp till vissa mål. I ett fall användes
endast individuella tävlingar, medan det andra företaget nyttjar både
individuella och gruppfokuserade tävlingar. Detta uppfattas som motiverande.
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“Om filialen klarar av att sälja en viss summa bjuder jag på
middag. Om de klarar ett högre bestämt antal får deras respektive också följa
med. Detta uppfyller säljarna åtta av tio fall. Samma system används vid
erhållande av resor. Detta är mycket populärt, men beror också lite på
personen i fråga.”

Densamme har även påpekat att det uppskattas mycket av de anställda att
chefen även tänker på deras respektive. Gemensamma middagar är något som
de flesta respondenterna uppfattar som positivt hos de anställda. Övriga
ekonomiska incitament som har nämnts är resor, lunch på företaget,
sjukförsäkring, tjänstebil (till få) etc. En respondents företag erbjuder en
masterutbildning till de personer som är duktiga och som företaget vill ta vara
på, vilket ses som positivt av de anställda även om den sker efter arbetstid.
Utbildningen är en sak som företaget använder för att kompensera människor
som inte kan ges mer i lön. Fler respondenter använder utbildning som en
motivator. Några anser att det uppskattas och kan verka motiverande, medan en
av respondenterna inte fick någon feedback för en gratis engelska kurs han
anordnade, vilket enligt hans mening beror på den äldre generationens ointresse.
De enda som var intresserade av kursen var två yngre personer.

5.6 Arbetsutformning

De flesta av respondenterna försöker involvera sina anställda, göra arbetet
intressantare genom att delegera beslut och ansvar och att det dessutom är
viktigt att tillåta folk att göra fel. Att de anställda kan komma med idéer och att
låta dem genomföra dem är motiverande.

“Det minst motiverande i en organisation är att be någon eller
några ta fram någonting och därefter inte ta hänsyn till vad de har kommit fram
till. Om jag jobbar och chefen i alla fall tar sina egna beslut är inte
motiverande. Då är det bättre att tillåta att det blir något fel på vägen för att få
vara med och lära sig.”

“Om de har en mycket hög lön motiverar det individen att stanna
kvar, men behöver dock inte betyda att han är motiverad för sitt arbete. Det
viktigaste för en individ är att arbetet är något som denne vill hålla på med,
men det beror även på hur arbetet görs. Har en person tillräckligt med ansvar
och befogenheter och utrymme för att göra det den egentligen vill.”
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Flera respondenter har även påpekat att det är viktigt för de anställda att de
känner sig betydelsefulla för företaget och att deras insatser värderas. De vill
känna sig stolta över sitt arbete och tycker om att få beröm.

“Om du ger ifrån dig en föreställning om att en anställds åsikt inte
värderas eller inte har ett värde kan du rätt lätt få fiender i Spanien. Däremot
respekterar alla situationen om man säger att saken har diskuterats och nu blir
det som det har bestämds, det respekteras fullt ut.”

“Spanjorer är mycket känsliga att få beröm och erkännande om de har
gjort något bra. Det är således viktig att haussa upp dem om de har gjort en bra
prestation, men jag måste även tala om för dem ordentligt när de har gjort något
dåligt, trycka ned dem lite för att sedan bygga upp dem. Spanjorer är mer
prestigefyllda och fåfängda.”

Många av respondenterna anser även att det är väsentligt för de anställda att
möjligheter finns att kunna utvecklas med sitt arbete och med företaget samt att
kunna stiga i hierarkin. Ett problem som en respondent uppfattar är att den låga
personalomsättningen leder till att det är svårt för de anställda att avancera i
karriärsstegen och komma högre upp i hierarkin, vilket samtliga anställda har
större behov i Spanien än i Sverige. Många unga människor som är framåt och
otåliga kan tycka att detta är frustrerande även om de är nöjda med arbetet.

Vidare tror flera respondenter att det även är betydelsefullt för de anställda att
de får känna tillhörighet till en grupp i arbetet, vilket främst hör till deras behov
av sociala relationer. Möjligheten att kunna träffas är av stor vikt. En av
respondenterna kommenterar att det kan vara av större vikt i Spanien än i
Sverige att möjligheten finns att umgås och känna grupptillhörighet. Emellertid
kommenterar några att anställda inte är så måna att prata om personliga
angelägenheter, även om detta varierar mycket från person till person.

”I Spanien har man relationer till sina medarbetare genom att äta,
dricka lite vin och visa allmänt intresse för familjen. Emellertid är det inte
väsentligt för de anställda att de kan prata om personliga angelägenheter, även
om relationer är mycket viktigt för dem.”

Många av respondenterna menar emellertid att även om spanjorer är mycket
sociala av sig så arbetar de mycket mer individualistiskt än vad en svensk gör.
Däremot att arbeta i grupp eller individuellt är enligt vissa helt beroende på hur
arbetsuppgifterna ser ut.
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“En skillnad som existerar mellan spanskt och svenskt arbetsbeteende
är att skandinaver är flockfolk medan spanjorer är mer individuella”.

“I Spanien arbetar de mycket individuellt även om de umgås. De tycker
om att umgås socialt på jobbet, men däremot vill de göra sitt eget arbete och
ogillar starkt om någon är inne på deras revir. I Skandinavien lär vi oss redan
när vi är små att vi skall arbeta i grupp och göra saker tillsammans, medan här
räknas endast individuella insatser. Spanjorer är protagonister, vilket t ex
märks genom att de tycker om att hålla föredrag eller göra intervjuer, de älskar
att stå i centrum“.

“Vi-känsla är nog inte lika betydelsefullt i Spanien som i Sverige p g
a att i Sverige har vi ett mer demokratiskt rotat synsätt på allt, medan här i
Spanien existerar en ung demokrati. Emellertid kan det finnas stora skillnader
hos yngre människor, de kanske har ett stort behov av detta.”

5.7 Svenskt respektive spanskt motivationssätt

Över hälften av respondenterna anser att det inte existerar ett spanskt respektive
svenskt sätt att motivera sina anställda eller att skillnaderna är relativt små. Det
är ingen som uppfattar mycket stora skillnader. En av respondenterna menar att
det däremot finns en svensk och spansk ledarstil, vilket enligt dennes mening
inte behöver betyda att spanska chefer motiverar på ett annat sätt, de bryr sig
helt enkelt inte om att motivera.

“I Sverige har vi förstått för ganska länge sedan att det är viktigt att
motivera sina anställda, vilket är ganska nytt här i Spanien. Här lever många
kvar i tron att anställda inte behöver motiveras p g a att de är lyckliga att över
huvud taget ha ett jobb. Om någon lämnar företaget är det inga problem att
hitta en ny.”

Ett par av respondenterna påpekar att i ett helspanskt företag är situationen mer
toppstyrt med större hierarki och distans, men att på deras företag skulle det
emellertid vara svårt att vara en chef som håller distans till sina arbetare p g a
att när en organisation har vant sig vid att ha en öppen dialog är det svårt att gå
tillbaks till en mer distansrelation.

En annan respondent anser att det mer är en fråga om varför vissa t ex vill bli
chefer. Han menar att en del vill bli det för att få makt, andra för att de kan göra
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någonting av makten, vilket handlar mer om individuella drivande faktorer som
gör att individer ser saker på ett eller annat sett. Hur människor uppmuntras är
enligt hans mening inte speciellt spanskt eller svenskt utan bara mänskligt.
Vidare påpekar en respondent att det definitivt har skett en utveckling av både
landet och befolkningen. Sätten att fungera i samhällen och även inom företag
kommer mer och mer att niveleras och likna varandra.

“Spanien är lite speciellt som land då befolkningen har levt 40 år
med Franco i ett mycket auktoritärt samhälle. Auktoritet har genomsyrat
Spaniens historia under långa perioder. Detta har antagligen gjort att
människor i Spanien och andra totalitärstyrda länder har vant sig vid att ha
någon som talar exakt om för dem vad de får och inte får göra. Detta luckras
emellertid upp alltmer.”

Det har dock kommit fram några skillnader mellan sätt att motivera spanska
respektive svenska anställda. En av respondenterna berättar att han hade pratat
med en chef i Sverige vilken menade att om han hade försökt med samma typ av
individuella incitament till sina anställda såsom respondenten skulle han
bemötas av mycket negativa reaktioner. Svenskar tycker inte alls om att tävla
med varandra, de ansåg att alla arbetar lika mycket och varför skulle då en få
något och inte den andre. Respondenten menar att det tyder på att svensken
arbetar mer demokratiskt. Däremot i Spanien uppskattas att t ex de bästa
säljarna utmärks och att de får känna sig som protagonister, vilket görs för att de
andra skall få kicken att försöka bli den bästa nästa år. Vidare menar en annan
av respondenterna att en skillnad mellan vad som motiverar svenskar och
spanjorer är spanjorers vilja att vara involverad i vad som sker och att prata och
ha åsikter om allt, vilket enligt hans mening är ett särdrag som är mycket viktigt
att respektera.

En av respondenterna påpekar att det rent skattemässigt sätt är svårt att göra de
saker i Sverige som respondenten gör i Spanien eftersom t ex fördelar beskattas
i Sverige. I Sverige är man således begränsad genom att exempelvis skicka en
avdelning som har gjort ett bra jobb på en Finlandsresa p g a de anställda kan
bli “bestraffade” skattemässigt om företaget inte redovisar det genom en
dagordning eller att resan var en konferens etc. Reglerna är inte på samma sätt i
Spanien. Andra menar att arbetslagstiftningen är mycket hämmande för att
kunna motivera de anställda t ex som en respondent berättar att anställda inte
vill ta en ny tjänst som både är bättre och mer betald p g a rädsla att förlora
pensionspoäng om den anställde skulle bli avskedad.
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5.7.1 Frustration

En av frågorna som jag ställde till samtliga respondenter var om de hade gjort
något i motiverande syfte som lett till frustration hos de anställda eller att
resultatet inte blev vad de hade förväntat sig. Nästan samtliga hade exempel. En
av respondenterna påpekar att han ibland har försökt vara mer som en kollega
än en chef med de anställda. Då går han hela tiden balansgång p g a att de
anställda inte skall tro att de också är chefer genom att de tar beslut
tillsammans. Ett annat exempel av densamme var när han under en
företagsmiddag ville bjuda med allas respektive, vilket dock uppfattades som en
dålig idé bland de anställda. De menade att attityden till festen skulle ändras till
mycket mer formell. Det anser respondenten är en klar skillnad gentemot
Sverige. Spanjorer är inte lika öppna att beblanda kompisar, familj och arbete
vilket gör att man håller dessa förhållanden ganska isär.

En respondent menar att i Spanien är det viktigt att kontrollera innan att alla är
med på det som skall göras, att det är något som attraherar de anställda. Enligt
hans mening är spanjorer relativt konservativa när det handlar om nya saker och
idéer. Detta tror respondenten beror på rädslan att göra bort sig. Densamme
anser att om han vill göra något som inte accepteras av de anställda och
organisationen kommer det inte att lyckas. Därför är det betydelsefullt att de
anställda är med och diskuterar.

Vidare berättar en respondent att han lade om de anställdas extralöner så att de
fick mer pengar i månaden istället för två extra utbetalningar. Respondenten
trodde att detta skulle uppskattas av de anställda, men han fick motsatta
reaktioner. De menade att sådana beslut måste ske genom demokratisk
omröstning och att det stred mot arbetsförordningen etc. Ytterligare en av
respondenterna har haft erfarenheter av att förståelsen inte är densamma.
Exempelvis, en svensk formulerar en anställds löneökning som t ex tio procent.
Om detta uttrycks till en spanjor kan respondenten få svaret att enligt lag skall
det vara på ett annat sätt. Men om han gör det enligt spansk lag kommer de
anställda endast att få en löneökning på tre procent. Detta ser dock inte
spanjorerna och de har svårt att förstå det, vilket enligt respondenten kan bero
på att de behöver mer byråkrati. Ett annat exempel på ett handlande i
motiverande syfte som ledde till frustration hos de anställda var när en
respondent för första gången gav en masterutbildning till en av sina anställda.

“Jag ville inte göra en så stor sak av det, vilket ledde till att de
andra anställda började prata och undra varför en av dem gick på kurs, och de
trodde att han skulle bli min efterträdare.”
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Det var en motivator som respondenten glömde att informera tydligt om dess
innebörd och de övriga anställda uppfattade detta som om det var något hemligt
runt det hela. Därmed anser respondenten att han hela tiden måste spela öppet.

5.8 Kultur och Motivation

Även om samtliga respondenter har arbetet i Spanien under relativ lång tid,
menar de att de fortfarande lär sig den spanska kulturens särart. Tendensen
bland några är att de fick en större och djupare förståelse efter cirka ett till två år
då de behärskade språket ordentligt och var mer integrerade i samhället.

“Det går inte att bli en spanjor, men man kan bli uppskattad som en
fullvärdig medlem utav samhället. Det är mycket viktigt.”

5.8.1 Kulturskillnader som ger implikationer på arbetslivet

En kulturell skillnad som flera av respondenterna har påpekat är att svenskar är
mycket tidsfixerade och planerar mycket, medan spanjorer är mer flexibla och
har god improvisationsförmåga.

“Spanjorer klarar av allt på den sista tidsmarginalen som finns
kvar innan deadline. Jag tror att samtliga svenska chefer i Spanien är överens
om att spanjorers improvisationsförmåga är något som svensken behöver lära
sig av. Spanjorer gör ofta en tillfällig lösning, men den håller. Den
improvisationstekniken gör att saker tar mindre tid att få gjort. Kvalitén kanske
inte är densamma som i Sverige, men den har tjänat sitt syfte.“

Många av respondenterna har även poängterat att spanjorer tycker om att prata
och diskutera mycket mer, vilket enligt några är en av orsakerna till
väsentligheten med sociala relationer på arbetsplatsen.

En respondent berättar att det har gjorts undersökningar i bl a hans bransch där
spanska företag ligger i absolut världsklass gällande produktivitet. Densamme
tror att orsaken till att produktiviteten är så pass hög beror på spanjorers
mentalitet att t ex göra ett ordentligt avbrott för lunch. Det som även är positivt
är att de äter lunch sent vilket gör att en stor del av dagens arbete är avklarat
innan.
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“Att ta sig tid för att äta och att diskutera saker gör att folk inte är
direkt stressade, även om undantag givetvis finns, men det existerar en viss
livsstil där.“

Några av respondenterna anser att de kulturella faktorer som ger implikationer
på arbetslivet är kopplade mycket till landets historia, religion och det politiska
läget. Spanien var ett land med en gammal diktatorisk stat med en liten klass
rika och en stor massa med fattiga människor. Detta existerar inte på samma vis
i Spanien idag, men främst den äldre generationen lever fortfarande kvar i det
förgångna. Den yngre generationen däremot har stora likheter med den svenska
yngre generationen.

Flera av respondenterna har även påpekat att Spanien är ett mycket
mansdominerat samhälle där skillnader mellan kvinnor och män är stora. En av
respondenterna menar emellertid att detta kommer att ändra sig, vilket redan
sker idag med den nya generationen och med mer högutbildat folk. En av
respondenterna anser att relationen man och man också är annorlunda i Spanien
än i Sverige vilket påverkar arbetet.

”Svenska män har en mer öppen relation med varandra. Spanska
män är mer matcho och konkurrensen mellan dem är tydligare. Vidare arbetar
spanjoren mer individuellt medan svensken är mer gruppfokuserad. Status är
även av större betydelse i Spanien.”

Till sist har även ett par av respondenterna nämnt skillnader i språket. När en
expatriat pratar spanska med en spanjor är spanjoren helt klar över vad han
menar medan expatriaten har ett handikapp om denne inte är helt klar över ett
ords betydelse och nyans. En av respondenterna menar att om detta inte är klart
kan det spanska språket och t ex deras humor uppfattas som vulgärt av en
svensk, medan det egentligen är allmänt vedertaget i landet.

5.8.2 Svensk kultur i spansk miljö

Många av respondenterna menar att det inte går att urskilja något som är
speciellt för den svenska kulturen inom deras bolag. En av dem anser att det
öppna kontorslandskapet är en sak, och att även deras kommunikation är väldigt
rak och formellös. Respondenten tror att spanjorerna uppskattar detta, att det
verkar modernt och öppet, men de har ibland svårt att acceptera det p g a att det
är lite annorlunda. En annan påpekar att det inte går att urskilja något speciellt
spanskt eller svenskt p g a att bolaget är väldigt europeiskt. Respondenten tror
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att det existerar lite av det bästa från varje kultur. Vidare menar en av
respondenterna att de spanska anställda upplever det som positivt att arbeta för
en svensk koncern. Respondenten menar att Sverige och svenskar är väldigt
seriösa och ser långsiktigt på en investering, vilket erbjuder en trygghet till de
spanska anställda. Enligt respondenten är t ex nordamerikanska företag ofta
mycket kortsiktiga i sitt sätt att agera, medan en spansk chef kan vackla framåt
och inte ge klarhet. Spanjorer ser därmed svenskar som mycket långsiktiga och
målinriktade vilket ger dem trygghet.

5.8.3 Hur kulturen påverkar motivationsprocessen

Angående frågan hur kulturen påverkar motivationsprocessen har
respondenterna olika åsikter. En respondent anser att vara involverad och att
debattera är kulturella faktorer som påverkar motivationsprocessen. Spanjorer
trivs inte om de inte får göra det. En annan menar att det kan vara chefens sätt
att styra och kontrollera de anställda som påverkar tillvägagångssättet att
motivera. Vidare menar en av respondenterna att det kan ha att göra med att
många anställda lever kvar i det förgångna och handlar således på gammalt sätt.

”Då fungerar det inte att tänka i motivationsbanorna som att det
skulle vara bra med provision i stället för fast lön, att inte ge säkerhet i arbetet
genom t ex livslånga kontrakt. Det  handlar om vanor. I Sverige vill anställda
idag ha korttidskontrakt, projektanställningar etc, där är Spanien långt efter.
Förhoppningsvis har den yngre generationen börjat ändra sig.“

Samtliga av respondenterna anser emellertid att de kulturella faktorerna som
existerar inom företaget påverkar vad som motiverar anställda och hur de skall
gå tillväga för att motivera dem. “Kulturen är grunden för allt eftersom
motivation är en känsla.”

En av respondenterna har märkt att t ex europeiska motivationsprogram som
finns inte alls behöver ha något med spanjorer att göra. De kan inte känna av det
p g a att det inte motiverar dem. Ett exempel som respondenten var med om på
ett annat företag var att de ville köpa livförsäkringar åt samtliga anställda i hela
Europa. Emellertid förstod inte spanjorerna poängen med detta och ville helst
avstå även om de fick försäkringen gratis. Orsaken som låg bakom enligt
respondenten är att pensionsförsäkringar och livförsäkringar är produkter som
mognar med tiden och Spanien har inte nått dit än. Idag är spanjorerna inte
intresserade av det. De vill leva väl i nuläget. De bryr sig inte om framtiden på
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ett sådant sätt. Det som är viktigt för dem är en trygg anställning och att se till
att de inte blir sparkade.

Ytterligare en respondent har erfarenhet av att internationella “charmskolor”
kan ge motsatta effekter. I respondentens fall gällde det utbildning för säljare
där kursledaren använde sig av språkuttryck som inte uppfattades på samma sätt
av kursdeltagarna. Respondenten har således erfarenhet av att utbildning för just
försäljare kan vara svårt p g a att de kan vara väldigt trångsynta. Om de får
uppfattningen att kursledaren inte vet vad denne pratar om, kan detta leda till en
motsatt effekt och de anställda blir avmotiverade.

En av respondenterna tror emellertid att det är svårt att se kulturella skillnader
mellan Sverige och Spanien angående motivation, utan uppfattar det som
väldigt individuellt. Det är mer sett från personens egna förväntningar.

“Förväntningar är många gånger självuppfyllande. Om man
kommer till Spanien och förväntar sig att folk är lata så upplever man dem som
lata och vice versa. Om man som person är negativ i Spanien får man
emellertid större negativ respons här än i Sverige, samtidigt som man får större
positiv respons om man är positiv i Spanien än i Sverige.”

De flesta av respondenterna anser att de har anpassat sitt sätt att motivera sina
anställda efter att ha erhållit större förståelse för den spanska kulturen, men
många verkar inte kunna peka på något konkret. En av dem anser att han är mer
försiktig så att han inte gör något som kan bestraffa honom längre fram. En
annan menar att genom att han nu behärskar det spanska språket konverserar
han på ett annat sätt. Densamme berättar att han mötte positiva reaktioner när
han behärskade spanskan p g a att det var möjligt att prata med alla och de
anställda kunde ställa frågor. Dessutom smälte han in mer i omgivningen.
Vidare menar en tredje respondent att han främst har anpassat sitt sätt att styra.
En respondent anser att hans sätt att vara blir alltmer spanskt vilket spanjorerna
märker.

“Det är A och O för att motivera och kunna prata med folk och
förstå deras problematik. Om du inte förstår en individs kultur, förstår du inte
de lokala angelägenheterna som finns.”

Det verkar som de flesta av respondenterna har en liknande uppfattning om att
det är viktigt att ha förståelse för den lokala kulturen. En respondent anser att
det är bra, framförallt i Spanien, att vara väl insatt i kulturen för att förstå vad
folk tänker, hur de fungerar och vad som ger dem en kick att arbeta. Annars blir
man inte accepterad. En annan respondent menar att det i Spanien även är av
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stor vikt att kunna språket för att förstå kulturen, men att det också beror på hur
man själv är som person.

“Som gäst i ett land skall man anpassa sig till landets kultur,
religion, politik etc samt visa respekt för folket och för deras lagar, ordningar
och regler. Främst i länder som Spanien eller i Sydamerika och Asien är det
mycket viktigt att visa respekt... Det är mycket mer väsentligt i Spanien än i
Sverige att visa respekt för landet. Känner spanjorer att de får respekt visar de
respekt tillbaka och därmed får man mer uträttat.“

Ett par respondenter påpekar att många kommer till Spanien endast under ett par
år och gör ett bra jobb, men de når inte lika långt som en person som är insatt i
ett lands kultur och kan dess språk. En av respondenterna anser att de chefer
som är multinationella som personer, som har erfarenhet från andra kulturer, har
något att bidra med.

“Vi är inte spanjorer som bara ser med spanska ögon, men vi är
inte heller bara svenskar som tycker att allt borde fungera lika bra här som i
Sverige. Vi har möjligheten att plocka det bästa från olika kulturer och länder
och applicera det här i Spanien”.
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6 Spanskt synsätt på motivation

De sju spanska respondenterna representerar fyra olika företag. Två av dem är
VD, en är personalchef, och i det företag där jag gjorde fyra intervjuer med
spanska respondenter är en marknadschef, en redovisningschef samt två
filialchefer. Respondenternas ålder ligger mellan 35-64 år där medelåldern är 46
år. De har arbetet inom respektive företag mellan 8-35 år där medeltalet ligger
på 16 år. Fem av respondenterna har andra erfarenheter från internationella
tjänster i Spanien. Ingen har däremot haft en utomlandstjänst.

Kontakten som respondenterna har med svenskar varierar i grad. Ett par verkar
ha god och regelbunden kontakt med Sverige och det svenska moderbolaget,
medan övriga har relativt få kontakter. Samtliga spanska respondenter, förutom
en, har i dagsläget inga svenska anställda under sig vilket har lett till att
resultatet behandlar spanska ledares syn på svenska anställda i en mycket liten
utsträckning. Samtliga företag som respondenterna arbetar för är
decentraliserade och verkar lokalt.

6.1 Anställdas attityder till arbete

Många av de spanska respondenterna upplever att sina anställda har en positiv
attityd till sitt arbete.

”De tycker om det de håller på med. De gillar att prata med kunder,
med andra anställda, med utomstående. Det är även ett tekniskt arbete, ett
ämne som kräver kunskap om området och de anställda tycker om att visa vad
de kan.”

En av respondenten anser att personalens attityder är direkt relaterade till deras
motivation av arbetet. Han menar att om en person inte trivs med sitt arbete och
känner sig tvungen att göra sina uppgifter och inte motiveras av det, får
personen i fråga en dålig attityd till arbetet och vice versa. Detta varierar
dagligen och från person till person och förändras om individen känner sig bra
eller dålig. Ytterligare en respondent berättar att attityderna varierar mycket
beroende på vad de anställda vill med sitt arbete, men att generellt sett arbetar
de maximalt för att nå målen. Enligt en annan är de anställda stolta att arbeta för
företaget.
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Många av respondenterna har märkt att attityderna har förändrats hos sina
anställda. Ett par av dem kopplar skillnaden med den individuella utvecklingen,
medan andra anser att förändringen mer har med företagets utveckling att göra.

“Attityderna har ändrats genom den nya politik som har införts...
Kapaciteten skall förbättras vilket är nödvändigt eftersom dagens marknad är
mer komplicerad än vad den var tidigare. Detta är framförallt svårt att
genomföra med den äldre generationen, de är rädda för att förändringen skall
leda till det sämre. Med yngre människor är det enklare.”

“Rapiditeten har ändrats p g a företagets snabba expansion. Förr
njöt en anställd av att vara nära att slutföra ett avtal med en kund. Nu måste
allt ske snabbt. Jag har sett anställda som klarar av att slutföra sina
arbetsuppgifter i det tempo som behövs, andra har inte lyckats.”

Angående frågan om spanska och svenska attityder skiljer sig åt, berättade en av
respondenterna orsaken till attitydskillnaderna till arbete, vilket är värt att ha i
baktanke. Respondenten förklarar att den svenska och spanska kulturen i
företag skiljer sig mycket åt. Spaniens företag har en mycket ung historia,
industriutvecklingen började inte förrän vid slutet av 40-talet. Under denna
epok var Sverige redan ett utvecklat land inom industrin. I Spanien hade precis
inbördeskriget slutat och människor svalt. Hunger, den existerande politiken
och den internationella isoleringen skapade en arbetare som jobbade hårt och
uppoffrade mycket. De arbetade många timmar och det var vanligt att de hade
flera arbeten samtidigt under olika skift. En chef som på den tiden sa att de
anställda var tvungna att arbeta 15 timmar löd arbetarna utan protester. Detta är
en attityd som fortfarande lever kvar. Spanjorer är vana att arbeta mycket och de
uppoffrar sig. Detta existerar inte i Sverige enligt respondentens mening. I
Sverige är företagen mer organiserade där det finns mer planering, mer
strategier och mer fokusering på produktivitet, vilket är relativt nytt i Spanien.

Ett par av respondenterna menar att svensken är mycket mer praktisk och söker
mer effektivitet i sitt arbete än njutningen av det. Spanjorer däremot har det
gemensamma arbetsbeteendet att improvisera och har svårigheter att planera. En
annan respondent anser att svenskar är mycket mer disciplinerade. En åsikt är
att det går att urskilja att svenskar är mer motiverade än spanjorer, men påpekar
att det emellertid inte behöver bero på våra skilda kulturer, utan att det kan
grundas på om i fråga arbetar i sitt hemland eller utomlands.
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“När en person arbetar i sitt hemland har han stöd från sin familj,
sina vänner etc, men som expatriat finns inte detta stöd lika lätt till hands och
måste således klara sig på egen hand. Att motivationen är större hos en individ
som arbetar utomlands kan också bero på att själva tjänsten är ett mål i sig och
därmed motiveras denne att göra ett bra arbete för att uppnå sitt mål.”

6.2 Behov och förväntningar på arbete

Ett behov som många av respondenterna har nämnt, förutom lön, är att de
anställda behöver känna trygghet och säkerhet i sitt arbete.

”Företaget bör ge en trygg tjänst, d v s att det är seriöst och säkert.
Det är även en slags tillfredsställelse för de anställda.”

“I den världsutveckling som vi befinner oss i dagens läge med
fusioner och globalisering har säkerhet kommit att värderas mycket av de
anställda.”

Ett annat behov som har nämnts av många är att det är viktigt för de anställda
att de känner sig som protagonister (huvudpersoner) för deras arbete och
arbetsuppgifter. Med andra ord, det är av stor vikt att deras arbete och
kunskaper värderas, att de får ett erkännande om de har gjort något bra och att
chefen visar respekt till deras arbete.

“Det finns ett ordspråk som säger att vi arbetar endast för två
saker; för att roa oss och för att tjäna pengar. Om du inte tjänar pengar är inte
arbetet roligt. Det är viktigt att må bra av arbetet, att få erkännande för det som
har gjorts bra och att låta varje person känna att de är huvudpersoner för den
tjänst som de har, vilket ger prestige.”

Möjligheten till befordran, att få en professionell och personlig utveckling samt
att växa med företag anser flera av respondenterna är betydelsefullt för de
anställda.

“Att avancera dagligen och att ha möjligheten att växa med
företaget, att kunna stanna kvar, växa och bli något.”

Andra behov som har nämnts av en eller ett par av respondenterna är
självständighet i arbetet, deltagande, information, utbildning, arbets-atmosfären
samt effektiva hjälpmedel till förfogande bl a för bättre bekvämlighet. Ett par av
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respondenterna menar dock att för att kunna svara på vilka behov de anställda
har måste man ha tid att få en personlig kännedom om varje individ. Den
enskilde individen har speciella behov som behöver uppfyllas och faktorer som
motiverar denne vilka är väsentliga att känna till.

6.3 Ledarstil

“Den största motivationen en överordnad kan ge är att ha inställningen
att vara en medarbetare, att vara en person som ägnar sig åt sitt arbete såsom
sina anställda. Att det existerar en överordnad som vet hur han skall hjälpa de
anställda för att de skall komma framåt, inte för att peka på vilket sätt saker
skall göras.”

“Att arbeta med de anställda, att känna dem till 100 procent och
således veta om någon behöver moraliskt stöd i arbetet eller ekonomisk
hjälp…Att ge stöd och tillit och alltid visa att jag är kapabel att göra det de
anställda skall göra.”

De flesta av respondenterna anser att det viktigaste för en ledare är att vara som
vilken medarbetare som helst med de anställda. Emellertid berättar en
respondent att även om han vill agera som vilken medarbetare som helst, så har
de anställda mycket respekt för honom.

”Även om jag har sagt till mina anställda att säga ”du” till mig så
fortsätter de att tilltala mig med ”Ni”. Det har de alltid gjort så det beror inte
på att jag är gammal.”

Flera respondenter menar att det är mycket viktigt att delegera och ge ansvar till
sina anställda, att prata med dem, att ge råd och hjälp och att peppa dem. En
påpekar att han ser sig som en coach till sina medarbetare.

“Det är mycket viktig att jag delegerar till mina anställda för att ge
dem självständighet i sitt arbete… Att ge respekt, ha en dialog med dem och ge
dem ansvar är metoder som motiverar.”

En respondents åsikt är att ledarstilen bör vara sådan att chefen tar beslut men
ger de anställda delaktighet och konsulterar dem.
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En av respondenten berättar emellertid att han tidigare var en styrande och
befallande chef som endast sa åt de anställda om något var fel. Orsaken till
dåtidens sätt att styra menar densamme var att förr existerade det en slags
befallning och styre som var relaterat till dåtidens sociala och politiska system
av staten. Diktaturen fanns där allting styrdes, liksom inom företagen. Under
denna tid var cheferna mycket mer befallande och styrande. Det fanns ingen
dialog mellan chef och den anställde. Tidigare var även distansen mellan chef
och anställd större, det gick t o m att observera genom kontorens konstruktion.
Cheferna satt med stängda kontor, ingen visste vad som gjordes och som
anställd var man tvungen att be om lov om man ville prata med chefen.
Respondenten har emellertid upptäckt att dialogen är den bästa guiden och på
den vägen har han fortsatt.

“I dagsläget vet jag att det fungerar bättre att verka som en
medarbetare, även om det innebär mer arbete. Detta beror på en förändring av
Spaniens mentalitet och attityd. Spanien har lidit mycket. När jag var ung insåg
min generation att systemet som fanns inte fungerade varken i företag, familjer
eller generellt sett i samhället. Det som fungerar bäst är en dialog för att
förstå.”

6.4 Beslutstagande och Målsättning

Nästan alla av respondenterna anser att det är mycket väsentligt att delegera
beslut och ansvar till de anställda för att de skall känna sig mer delaktiga och få
arbeta mer självständigt.

“Om jag inte delegerar visar jag att jag inte litar på mina anställda.
Det är mycket viktig att visa tillit, det gör att de anställda känner sig stolta över
sitt arbete. Jag kan inte vara en befallande chef, det skulle inte fungera. Om jag
inte delegerar kommer de att avmotiveras just p g a saknad av tillit.”

”Jag tror att det är mycket viktigt att delegera ut beslut och ansvar
till de anställda i motiverande syfte så länge som de har förmågan att klara av
det. Om en individ inte besitter den kapacitet som krävs för att ta ett beslut eller
ansvar kan det ge motsatt effekt”

En respondent poängterar att det dock är mer betydelsefullt att låta de anställda
ta egna initiativ än att delegera ut beslut. Däremot påpekar en av respondenterna
att det emellertid finns två sätt att delegera. Det ena är att delegera ut
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funktioner, vilket han anser är mycket viktigt för de anställda. Det andra är att
delegera ut ansvar, vilket däremot enligt hans mening inte är speciellt
uppskattande. Ytterligare en av respondenterna anser att majoriteten av hans
anställda inte tycker om att ta på sig ansvar.

“Chefen måste behålla sitt ansvarstagande även om olika funktioner
delegeras ut. De anställda vill inte ta på sig ansvar som de anser skall ligga på
chefen. Det är även ett lätt sätt som chef att avsäga sig sina uppgifter, vilket
inte uppskattas.“

“De arbetar endast i företaget för att tjäna pengar. Om ansvaret
innebär mer pengar kan de ta på sig det, men ansvaret i sig motiverar inte.”

Mål kommuniceras ut genom möten och även genom informell kommunikation
av de flesta av respondenterna. Mycket informell kommunikation är av stor vikt
enligt många. En respondent påpekar emellertid att flera av hans anställda
ifrågasätter varför förändringar, exempelvis av strategier, skall göras när
företaget redan har ett framgångsrikt koncept. En annan respondent anser att det
viktigaste som chef är att vara kapabel att skapa ett klimat där alla vet vart de
ska nå.

6.5 Belöningssystem

De flesta av respondenternas anställda har ett provisions- och/eller
bonussystem. Det växlar emellertid i viss grad till hur de är utformade. Det som
företagen har gemensamt är att samtliga försäljare (förutom inom ett företag)
har ett individuellt belöningssystem som baseras på deras resultat. Ett par av
respondenterna har förutom individuella bonussystem till sina försäljare även
grupprelaterade mål till övrig personal, och en av dessa har även en bonus till
samtliga anställda om vissa kriterier nås. De respondenter som endast har
individuella belöningssystem är två som har samma position inom samma
företag och de personer som de är chefer över är samtliga försäljare. Emellertid
har en av respondenterna endast ett bonussystem för samtliga anställda där
många även är försäljare.

”Det är en generell utbetalning till samtliga vilket gör att det endast
går att notera små skillnader i lönerna. Om allting går bra beror det på allas
gemensamma insatts”
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En av respondenterna och hans medarbetare har endast en fast lön. Enligt hans
mening skulle inte ekonomiska incitament fungerar på hans avdelning eftersom
det administrativa arbetet inte är mätbart.

“Det går att se hur en person utvecklar sig och på vilket sett, men
det går inte att sätta formella mål som skall nås med deras arbete. Det är
mycket subjektivt. Därmed är bonus eller övriga ekonomiska belöningar inte en
metod som motiverar de anställda eller mig”

De flesta respondenter påpekar att lönen inte är den viktigaste
motivationsfaktorn. Enligt en respondent motiverar ekonomiska incitament till
viss del, men inte under en lång period. En menar även att det beror på hur
bonussystemet är utformat. För att systemet skall motivera behöver det vara av
sådan karaktär att det korrekt matchar till de anställdas preferenser.

“Om företaget ger ut 20 procent av dess vinst till de anställda kan detta
motivera. Men om det skall vara baserat på individuella prestationer måste
systemet klart definiera vilka personliga mål som skall uppfyllas så att
anställda förstår det. Om systemet är klart definierat kan det vara
motiverande.“

“Alla är här för att tjäna pengar och för att må bra. Om du tjänar
pengar, men inte känner dig nöjd med arbetet är du inte motiverad.”

Vidare ger flera av respondenternas företag utbildning till de anställda för att de
skall kunna utveckla sig. Ett par av respondenterna menar att daglig motivation
behövs för att de anställda skall klara av arbetet. Enligt dem ges motivation
genom premier, ekonomiska incitament, små saker som överraskar genom t ex
tävlingar. Resor är något som enligt dessa verkar mycket motiverande och det
uppskattas även att de tänker på de anställdas respektive. En respondent
påpekar emellertid:

”Företaget behöver behandla varje person individuellt. T ex kan en
resa till Kanarieöarna vara mycket motiverande för en individ, medan en annan
inte blir motiverad eller t o m blir avmotiverad av en sådan belöning p g a att
denne exempelvis har varit där mycket tidigare.”
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6.6 Arbetsutformning

Många av respondenterna anser att det är av stor vikt att de anställda känner sig
delaktiga och att deras värde för företaget värdesätts. Några påpekar att det är
av väsentlighet för de anställdas motivation att låta dem ta initiativ och att låta
dem veta att deras handlingssätt influerar företaget.

”Att låta de anställda vara delaktiga, att lyssna på deras idéer och
att låta dem göra fel för att kunna utvecklas. ”

”Allt som hör till arbetet i sig motiverar om individen gör det bra.
Förändring är en annan sak som kan motivera, men det beror mycket på
personen i fråga. Utveckling inom företaget kan ibland avmotivera. Att ändra
tillvägagångssätt att göra saker kan motivera vissa medan andra inte vill
komplicera saken mer.”

Flera anser även att det är betydelsefullt för de anställda att de kan utvecklas
med företaget, både personligt och professionellt sett. Vidare att de får ansvar
för sitt arbete och arbetsuppgifter. Ett par av respondenterna menar att det är
viktigt med självständighet, att de anställda får spelrum att utföra sina uppgifter.

“Det är alltid nödvändigt att varje person känner sig ansvarig för
en del av arbetet och att de ser att sitt ansvar är till för något samt att de kan
noterar att sina frågor och åsikter värderas för ett ändamål.”

Flera respondenter påpekar att det också är viktigt för de anställda att känna sig
som en grupp i sitt arbete och att ha sociala relationer. Emellertid existerar
bland respondenterna olika nivåer av samhörighet.

”Sociala relationer är mycket viktig, vi arbetar alltid i grupp men för att
tjäna pengar måste vi arbeta individuellt. Det existerar en sund konkurrens, en
konkurrens som motiverar och driver de anställda att prestera mer eftersom
samtliga vill bli den bästa säljaren. Samtidigt hjälper vi varandra. Vi
tillbringar mycket tid tillsammans och måste därför ha en mycket bra relation
till varandra för att fungera.”

”Det är av stor vikt att kunna fungera som en grupp och att ha
sociala relationer på sin arbetsplats, men det finns en viss distans mellan
privata relationer och arbetsrelationer.”
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”Även om jag önskar att de anställda kunde arbeta tillsammans är
det svårt att få dem att arbeta i grupp, de är mycket individualistiska i sitt
arbete.”

Att de anställda kan prata om privata angelägenheter med respondenterna anser
många är mycket viktigt, dock på en ganska generell basis. En respondent
menar att detta även beror på vilket förhållande som en chef har till sina
medarbetare och vilket förtroende som finns mellan de anställda. Vidare antyder
två av respondenterna att de anställda anförtror sig om privata angelägenheter
när de möts på mer ”neutral” mark.

”Jag äter alltid lunch med mina anställda och då är det ”förbjudet” att
prata arbete. Vid detta tillfälle kan personer öppna sig och anförtro sig för mig.
Jag är emellertid mest som en rådgivare för generella saker.”

”De anställda pratar privata angelägenheter med mig när jag tar bort
chefrollen som t ex när jag följer med försäljarna ut.”

De flesta respondenterna anser emellertid att det är betydelsefullt att de bryr sig
om och visar hänsyn till de anställdas familjer och de problem som dessa kan
orsaka.

Ett par av respondenterna påpekar att de anställda byter attityd till vad som
motiverar dem i sitt arbete.

“Som nyanställda, t ex direkt från universitetet sker motivation de
första två åren genom det som de lär sig inom företaget. Det tredje och fjärde
året vill de tjäna mer och motiveras mer av att få mer ansvar eller att de kan se
sin professionella utveckling.”

Slutligen menar många av respondenterna att det finns folk som motiveras av
olika saker p g a att alla individer är olika och har sitt sett att vara.

“Motivation uppkommer genom det som kan få en individ att
aktivera sig för att försöka nå sina mål. Det handlar mycket om vad arbetet ger
personen i fråga samtidigt som det beror på vilken utveckling landet befinner
sig i. Har en person inte tillräckligt med saker motiverar en slips, en skjorta, en
bil etc.”
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6.7 Kulturskillnader mellan Spanien och Sverige

Det existerar relativt blandade åsikter om vilka kulturella skillnader mellan
svenskar och spanjorer som ger implikationer på arbetslivet. Emellertid har
några punkter tagits upp som verkar gemensamma för de flesta av
respondenterna. Många anser att svenskar är mer organiserade, planerar mer och
är effektivare, medan spanjorer är mycket mer flexibla, impulsiva,
oorganiserade samt improviserar mer. En av respondenterna anser dock att
svensken är alltför strukturerad.

“Svenskar är mycket effektiva, de sätter upp projekt och deadlines
och de klarar av att slutföra sina uppgifter inom de satta tidsramarna.
Spanjorer däremot planerar inte lika mycket och chansen är stor att de inte är
klara vid deadline. Däremot är svenskar alltför strukturerade, de tar ett beslut
och sedan finns det endast en väg att nå det, de är inte flexibla. Det måste alltid
finnas en utväg om plan A inte fungerar.“

Ett par av respondenterna uppfattar spanjorer som mer öppna. Vidare menar
ytterligare ett par att arbetstillfredsställelse är mer väsentligt i Sverige än i
Spanien.

”I Sverige förbereder man sig bra genom utbildning och de bryr sig
mer om hur de utvecklar sig i arbetet. I Spanien har detta tankesätt precis
börjat.”

En av respondenterna anser att svensken är bättre på att arbeta i grupp, att
spanjoren är mycket individualistisk medan svensken är kollektiv. Enligt en
annan respondent är temat om att alla skall ha samma möjligheter och även lika
lön mer svenskt än spanskt, vilket han ser som positivt tänkande. Ett par
respondenter nämner även problematiken med olika tidsscheman och lunchtider
där kontaktsvårigheter ibland uppstår.

“Vi går på lunch vid tre- tiden och när vi kommer tillbaka och behöver
få tag på någon i Sverige har de redan gått hem, vilket ibland är frustrerande.”

“Spanjorer börjar senare på morgonen och slutar senare, vilket gör
att tidsschemat sinsemellan inte passar in. Företaget har dock börjat anpassa
sig mer till de svenska, eller övriga europeiska, tiderna för att kunna matcha
arbetsrytmen bättre. Det är en faktor som har att göra med globaliseringen, d v
s att företaget måste börja anpassa sig till vissa av de vanor och seder som
finns utanför landet.”
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En respondent påpekar att spanjorer och svenskar inte förhandlar på samma sätt.

”Det är normalt för en svensk att göra sina förhandlingar med
öppna kort och att ärligt säga vad han vill och kan erbjuda. En spanjor
däremot tror att förhandlaren försöker luras. …Svenskar har mer tillit för
varandra, de visar mer och spelar med korten på borden. Det spanska sättet är
annorlunda och mer ju längre söder man kommer.”

En av respondenterna uppfattar att svenska chefer inte behöver ha sekreterare
och stora staber med folk som hjälper dem. Ytterligare en respondent menar att
svenska chefer gör mer saker själva. Dessutom har de bättre kontakt med sina
anställda. I övrigt har det kommit fram att spanjorer uppoffrar sig mer, att de
arbetar mer timmar och gör sig gärna oumbärliga för företaget. En av
respondenterna berättar att språket även kan vara ett hinder.

Emellertid anser de flesta att det är svårt att säga vilka kulturella faktorer som
skiljer svenskar och spanjorer åt. Många anser att det beror mer på varje
individs personlighet hur denne beter sig och agerar. Några anser att de känner
för få svenskar för att kunna säga något generellt om den svenska kulturen, utan
att deras erfarenheter är mer individuella.

“Ett gemensamt beteende mellan individer är mer en fråga om att
dessa har ett gemensamt intresse eller en idé, att de har en gemensam orsak att
vara där de befinner sig.”

“De skillnader som finns mellan svenskar och spanjorer beror på
vanor och seder, inte den nationella kulturen p g a den skiljer sig mycket
beroende på vilken del av landet en person kommer ifrån.”

6.8 Svensk kultur i spansk miljö

Drygt hälften av respondenterna anser det svårt att säga om det existerar svensk
kultur i företagen. Ett par menar att det överhuvudtaget inte existerar. En av
respondenterna påstår att det som händer är att det finns ett slags symbios där de
svenska cheferna gör sig spanska och de anställda “inte gör sig svenskar”.
(Uttrycket på spanska “no se hacen suecos” har en dubbel betydelse. Förutom
dess litterära översättning är det ett uttryck för en person som är nonchalant.)
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”Den svenska kulturen finns inte direkt. Företaget har alltid varit
mycket byråkratiskt, något som är typiskt spanskt. Idag börjar det bli mindre
byråkratiskt, men det är svårt att ändra p g a att det fortfarande existerar
mycket folk från förr.”

Några av respondenterna påstår emellertid att den svenska kulturen går att
notera i deras organisationer. En av dessa menar att företaget verkar på ett
annorlunda sätt än ett traditionellt spanskt företag. Det fungerar med mycket
transparens och mycket klarhet, samtidigt som det finns saker där inte samtliga
har en total flexibilitet p g a att de måste uppfylla sina mål genom de sätt som
deras klienter önskar på den lokala marknaden, t ex genom ett annan arbetssätt.
En annan respondent anser även att arbetsformen som finns i företaget är av
svensk karaktär.

”Svenskar vill ha ett jobb bra gjort och klara former i sitt arbete.
Inom bolaget informerar vi mycket till de anställda för att detta skall uppfyllas.
Det svenska moderbolaget vill gärna ha bra kontroll över sina dotterbolag
vilket innebär att de hanterar mycket företagsinformation, vilket uppfattas som
positivt.”

Ytterligare en av respondenterna anser att den svenska kulturen existerar i
företaget och att individuellt sätt har alla lärt sig kulturen och tycker om den.

”Vi identifierar oss mycket med den svenska kulturen och känner
oss stolta att representera något som har gjorts i Sverige. Det går även att se
att vi säljer något svenskt.”

Avslutningsvis menar en respondent att spanjorer och svenskar är en bra
kombination. Han tror att det fungera bättre mellan spanjorer och svenskar än t
ex fransmän, engelsmän eller belgare. Detta p g a att svensken verkar tycka om
Spanien och vice versa, samt att svenskar alltid har visat Spanien respekt.
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7 Analys

Undersökningens resultat visar att svenska respektive spanska ledares åsikter
om hur anställda skall motiveras på många sätt överensstämmer med varandra.
Utifrån främst de svenska respondenternas synpunkter går det emellertid att
urskilja att det existerar skillnader mellan vad som motiverar anställda i Spanien
respektive Sverige och hur det kan komma att påverka ledarnas
tillvägagångssätt att motivera dem. Det bör dock påpekas att de skillnader som
kommer att behandlas i kapitlet mer skall uppfattas som variationer i betydelse
än som kontraster för den spanska respektive svenska kulturen. Analysen,
liksom empirin (kapitel 5 och 6), är strukturerad utifrån Earley & Erez (1997)
flerkulturella motivationsmodell134 för att analysera hur kulturen påverkar
ledares sätt att motivera sina anställda.

Som tidigare nämnts har Earley och Erez (1997) studerat hur
motivationsmetoder, såsom anställdas belöningar, beslutstagande och
målsättning samt arbets- och organisationsutformning, influeras av olika
nationella kulturer. Motivationsmetoder diskuteras i relation till om landets
kultur är individuell- eller gruppfokuserad samt hur stor maktdistans som
existerar. Således kommer analysen att utgå från ovannämnda
motivationsmetoder och kulturdimensioner, samt ledares styrningsstil, vilken är
en faktor som påverkar relationen mellan ledare och anställda i termer av
motivation och beteende hos organisationens medlemmar135.

7.1 Gruppfokus vs Individfokus

Innebörden i Earley och Erez (1997) ”gruppfokus” respektive ”individfokus” är
i stort sett densamma som Hofstedes (1991) definition av kulturdimensionen
”individualism” rörande de anställdas preferenser och tillfredsställelse inom
organisationen. Personer i en individualistisk kultur värderar möjligheter för
individuell befordran, växande och autonomi i sitt arbete för att nå
tillfredsställelse i arbetet. Gruppfokuserade kulturer däremot lägger stort värde
på möjligheter att kunna tillhöra en inflytelserik grupp och använder i
motiverande syfte sig av ömsesidigt beroende och gruppbaserade standards.136

Däremot skiljer sig definitionerna åt i den mening att Hofstede (1991)
                                                          
134 Earley & Erez (1997)
135 Ronen (1986)
136 Hofstede (1991), Earley & Erez (1997)
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klassificerar Spanien som mer kollektivt än Sverige medan Earley och Erez
(1997) ser Sverige som en gruppfokuserad kultur och Spanien som
individfokuserat.

Av den information jag har erhållit från både de svenska och spanska
respondenterna går det att urskilja att spanjorer är mer individualistiska i sina
preferenser till arbete och deras arbetsuppgifter i den mening att det är
betydelsefullt för dem att ha möjligheten att växa med företaget och avancera i
hierarkin, vilket direkt kan kopplas till Hofstede (1991) och Erley & Erez
(1997). Att spanjorer är prestigefyllda och vill känna sig som protagonister i sitt
arbete är enligt min mening även något som tyder på individuell fokusering.
Vidare har det även nämnts att konkurrensen är större mellan anställda i
Spanien och det finns tendenser som visar att de belöningssystem som existerar
i urvalets företag är mer fokuserade på individuella insatser än prestationer i
grupp. Ett särdrag som några av de svenska respondenterna påpekar är att
spanska anställda direkt kommer och pratar med chefen om något är fel eller för
att begära om löneförhöjning, vilket jag också tolkar som ett individualistiskt
beteende. Både svenska och spanska respondenter anser även att spanjorer
arbetar mer individualistisk än svenskar.

Det som i undersökningen tyder på att svenskar skulle vara mer
gruppfokuserade är åsikter om att svenskar är mycket demokratiska i sitt sätt att
vara inom en organisation där alla skall behandlas lika. Det har även
framkommit att svenskar arbetar bättre i grupp än spanjorer. Empirin stöder
således Earley och Erez (1997) teori mer än Hofstedes (1991). Det kan förklaras
utifrån kritiker till Hofstedes (1991) dimension, vilka menar att han inkluderar
olika typer av grupper som förhindrar en klar åtskillnad mellan koncepten137.

Jag överensstämmer med att spanjorer bör klassificeras som individfokuserade
och svenskar som gruppfokuserade när det gäller deras sätt att arbeta och nå
mål. Emellertid anser jag att när motivationsmetoder studeras bör även hänsyn
tas till andra grupper som en individ är medlem av och styrkan mellan dessa för
att avgöra vad som kan motivera den enskilde. Exempelvis, en person med en
individfokuserad kultur skulle kunna antas vilja utveckla sig och växa i sitt
arbete t ex genom en utomlandstjänst. Empirin visar dock tecken på att den
grupp som är av störst vikt för spanjorer är familjen och vänner och p g a dessa
är de inte benägna att flytta. Därmed skulle behovet av familj och vänner kunna
övervinna de individualistiska behoven av arbete.

En annan grupp som kan ha betydelse för arbetsmotivation är vilken typ av
sociala relationer som den enskilde behöver. I Spanien har jag fått
                                                          
137 Schwartz (1990), Romani et al. (1998)
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uppfattningen, utifrån den information jag erhållit, att det är betydelsefullt för
spanska anställda att ha en god social relation på arbetet, att ha arbetskamrater
omkring sig och att kunna umgås, även om de är individualistiska i sitt sätt att
arbeta. Spanjorer tenderar att vara mer gruppfokuserade än svenskar gällande de
sociala relationer på arbetet. Det kan således vara av väsentlighet vid
studerandet av kulturens influenser på motivationsmetoder att särskilja på
individers preferenser till arbete och de preferenser de har till sociala relationer i
och utanför arbetsplatsen eller andra grupper som kan påverka, men som inte
har framkommit i studien.

7.2 Maktdistans

Maktdistans i modellen reflekterar hur ojämlikheter hanteras i ett samhälle eller
distansen mellan olika nivåer inom organisationshierarkier138, vilket går att
jämföra med Hofstedes (1991) definition. Organisationer med hög maktdistans
tenderar att vara centraliserade med en byråkratisk struktur där all
kommunikation sker på ledarens initiativ och de underordnade förväntas att bli
beordrade av sina chefer. Länder med liten maktdistans uppfattar överordnade
och underordnade som jämlika där överordnade förväntas nås av de
underordnade och skall verka mer som en rådgivare.139 Båda teorierna menar att
Spanien har högre maktdistans än i Sverige. Enligt Hofstede (1980b) råder det
ett samband mellan individualism och låg maktdistans samt kollektivism och
hög maktdistans, vilket inte går att urskilja i studien eftersom jag bibehåller min
åsikt om att Spanien har en mer individualistisk kultur relaterat till deras
förhållande till arbete.

I studien har det framkommit, både från svenska och spanska respondenter, att
en typisk spansk organisation är byråkratisk och centraliserad där cheferna
håller större distans till sina anställda, är mer befallande och mer måna om sin
chefstatus. Orsaken till Spaniens företagsutformning har betonats är det sociala
och politiska system som existerade under diktaturen vilket skapade ett
auktoritärt samhälle där allting styrdes, liksom företagen. Enligt många av
respondenterna håller emellertid dessa system på att luckras upp i och med
Spaniens snabba utveckling och med den nya generation som har växt upp i en
demokrati. Byte av t ex statsskick är en faktor som Hofstede (1980b) har
påpekat utvecklar en nationell kultur, och enligt min mening även skulle kunna

                                                          
138 Earley och Erez (1997)
139 Hofstede (1991)
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förändra individers trosuppfattningar och värderingar som är kulturellt
betingande.

Även om en typisk spansk organisation är byråkratisk och centrerad anser dock
de flesta av samtliga respondenter att de har en relativt liten distans till sina
anställda och försöker agera som en medarbetare, även om en del svenska
respondenter uppfattar att distansen är större än vad den skulle ha varit i ett
svenskt företag. Många respondenter har emellertid betonat att det inte går att
befalla en spansk anställd att prestera något, vilket kan verka avmotiverande.
Det som indikerar att Spanien har högre maktdistans än Sverige är t ex att
statussymboler och titlar är mer betydelsefullt för att visa sin betydelse samt att
det är mycket väsentligt att avancera uppåt i hierarkin. Några av de svenska
respondenterna har även nämnt att en spanska anställd som får mer ansvar har
större tendens att sätta sig över de andra, antagligen p g a att de uppfattar
ansvaret som om de är mer betydelsefulla än övriga anställda. Att spanjorer är
mycket mer prestigefyllda än svenskar, som tidigare nämndes, kan även vara ett
tecken på maktdistans eftersom prestige går att koppla till auktoritet.

Undersökningen täcker emellertid inte in vilka preferenser de anställda har till
distansförhållandet mellan under- och överordnade. Ledares preferenser kan
vara helt annorlunda än de anställda140. Exempelvis, kulturen att tilltala en
person med “Ni” istället för “du” för att visa respekt (t ex till chefer och äldre)
är något som vissa svenska respondenter menar direkt bygger upp ett större
distansförhållande mellan under- och överordnade i Spanien. Många av de
svenska respondenterna påpekar däremot att de spanska anställda har ett stort
behov av att prata och att uttrycka sina åsikter, vilket motsäger att de anställda
uppfattar en stor maktdistans mellan dem och respondenterna där chefen endast
tar initiativ att kommunicera. Dock skiljer det sig åt mellan generationerna där
många i den äldre generationen fortfarande lever kvar i det “gamla systemet”.
Några svenska respondenter anser dock att det fortfarande finns anställda som
vill bli direkt styrda och arbeta inom snäva ramar, men att generationerna även
här skiljer sig åt på den punkten, där de yngre vill ha mer svängrum.

Utifrån den information jag har erhållit anser jag att det går att tyda en större
maktdistans i Spanien än i Sverige, främst genom att de anställda har stor
respekt för sina överordnade och deras sätt att vara genom att de är
prestigefyllda och har behov av att visa hur betydelsefulla de är genom t ex
statussymboler. Emellertid verkar maktdistansen vara relativt liten mellan
under- och överordnade enligt de flesta respondenter. Min åsikt är att detta kan
bero på att respondenterna inte utnyttjar den maktposition som de skulle kunna
ha p g a att jag tolkar maktdistans inom en organisation mer som en
                                                          
140 Mead (1994)
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toleransnivå, från de anställda sida, av ojämlikhet mellan dem och sina chefer,
inte en preferens om hur de anställda önskar att det skall vara.

En annan antagande är att maktdistansen har minskat i det Spanien som har
utvecklats efter Franco-tiden och att spanjorer inte i samma grad accepterar de
ojämlikheter som förr existerade, i alla fall inte den yngre generation som under
hela sin livstid har växt upp i en demokrati. Det kan även bero på, i enlighet
med Janson (1992), att de anställda förr var rädda i större grad att uttrycka sina
åsikter p g a den höga arbetslöshet som fanns. I dagsläget kan emellertid
Spanien jämföras med nästan vilket annat modernt europeiskt land som helst
och befolkningens situation har avsevärt förändrats under de 25 år som har gått
efter diktaturen, vilket flera av respondenterna har påpekat.

7.3 Ledarstil

Ledarsstilen influerar förhållandet mellan under- och överordnade gällande
motivation141. Zander (1997) har funnit att anställdas preferenser för hur en
personlig ledares bör vara skiljer sig åt mellan nationella kulturer i form av
bemyndigande, ”coaching”, övervakning och kontroll, de anställdas preferenser
till generell och personlig kommunikation samt betydelsegraden av att de görs
stolta för sitt arbete. (Se bilaga 6.) Zanders (1997) resultat visar att anställda i
Spanien fokuserar på intensiv styrning genom frekvent ledning och kontroll och
att de är begränsat intresserade av befogenheter. De har även höga preferenser
för att göras stolta över sitt arbete. I Sverige däremot fokuserat ”coaching” med
låg intensitet av ledarskap där de anställda föredrar en hög grad av
bemyndigande.

I undersökningen har jag fått uppfattningen att både svenska och spanska
respondenter anser det mycket väsentligt att ha en nära arbetsrelation till de
anställda, att de uppfattas mer som en medarbetare och inte som en befallande
chef, vilket enligt respondenterna även motiverar de anställda. Samtliga av de
svenska respondenterna har poängterat att de alltid har sin dörr öppen och är
synliga i företaget. Det har emellertid påpekats av några svenska respondenter,
som tidigare nämnts, att spanska anställda behöver mer direkt styrning än
svenskar och att informell kommunikation fungerar bättre i Spanien än i
Sverige.

                                                          
141 Ronen (1986)
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Jag anser att det går att urskilja likheter, men även skillnader vid en jämförelse
av den ledarstil som Zander (1997) kopplar till den spanska kulturen och
respondenternas åsikter i undersökningen. Dock bör det noteras att ledares
preferenser till vilka behov anställda har i sitt arbete inte behöver sammanfalla
med de anställdas142. En preferens som var av stor vikt för spanska anställda143

och som även går att urskilja i min undersökning är att respondenterna anser att
det är av stor betydelse för de anställda att chefen pratar med dem. Många av
mina respondenter påpekar att det bör ske en dialog mellan dem och de
anställda samt att de anställda inte tvekar för att ta kontakt med chefen.
Emellertid anser ett par respondenter att den äldre generationen inte tar kontakt
med dem på samma sätt. Några poängterar även att det är mer väsentligt för de
spanska anställda att ha möjligheten att prata och diskutera med sin chef än vad
det är i Sverige. I Zanders (1997) studie däremot ligger de svenska anställdas
preferenser lite högre än de spanskas, även om de ligger på en relativ jämn
värderingsnivå (se bilaga 6).

Emellertid visar Zanders (1997) resultat att anställdas preferenser angående att
prata med sina chefer om personliga angelägenheter är mycket högre i Spanien
än i Sverige, vilket inte har uppkommit i min undersökning. De flesta av
samtliga respondenter menar att spanjorer kan prata om personliga
angelägenheter, men att det mest handlar om generella saker såsom familj och
om de har något litet problem. Däremot har ett par av de spanska
respondenterna påpekat att de pratar om personliga angelägenheter när de
träffas på en mer ”neutral” nivå, vilket kan vara ett tecken på att spanjorer
skiljer på sin arbetsroll och privata roll. Ett par av de svenska respondenterna
anser dock att det är av större väsentlighet för spanska anställda att tala om
privatlivet än för svenska.

Ytterligare en punkt av Zander (1997) som stämmer överens med mitt resultat är
betydelsen för spanjorer att göras stolta över sitt arbete, vilket skiljer sig i
avsevärt från Sverige144.(Se bilaga 6.) Dock existerar det inte något starkt
samband mellan anställdas uppfattning att göras stolta över sitt arbete och
nationella kulturdimensioner145. Ovanstående jämförelse med Zanders (1997)
resultat visar att anställdas preferenser, som är kulturellt relaterade till hur en
ledare bör agera, även kan kopplas med de åsikter som har kommit fram i mitt
resultat. Således bör det även indikera hur ett lands kultur kan påverka ledares
motivationsmetoder.

                                                          
142 Mead (1994)
143 Zander (1997)
144 Zander (1997)
145 Ibid
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Övervakning och kontroll är ytterligare två faktorer som har relaterats till ett
land kultur.146 Zanders (1997) resultat visar att anställda i Spanien har höga
preferenser till både övervakning och kontroll, medan Sverige värderar det
mycket lågt. Detta har jag emellertid inte kunnat urskilja från mina resultat.
Enligt Hofstede (1980b, 1991) skulle t ex ”övervakning” kunna uppfattas som
en motivator för de länder med stor maktdistans p g a att beroendet av
mäktigare personer kan vara ett grundläggande behov.

Som jag tidigare har nämnts är min uppfattning att förhållandet, i alla fall i
Spanien, bygger på tolerans av maktdistans, inte att det är något som föredras av
de anställda. Således menar jag att övervakning inte är en motivator i Spanien,
vilket även framgått av studien att det inte är uppskattat. Däremot anser jag att
ledare i Spanien som visar sig jämställda med sina anställda kanske t o m får
större positiva reaktioner än i Sverige eftersom det inte är en självklarhet att en
chef beter sig på det sättet mot sina anställda. Page & Wiseman (1993) stödjer
även antagandet om att spanjorer önskar en chef som inte är kontrollerande och
befallande, även om de accepterar förhållandet mer än i t ex USA. Däremot
visar deras studie att anställda i Mexiko föredrar att bli kontrollerade. Detta
anser jag är en viktig poäng p g a att Hofstedes (1980b, 1991) korrelation
mellan maktdistans och osäkerhetsundvikande härför Spanien och andra
latinamerikanska länder till samma kluster (se bilaga 4)147. Även Alpander &
Carter (1991) menar att dessa länders gemensamma dominerande behov är att
kunna kontrollera sin egen omgivning. Frågan är om Spanien kan jämföras med
övriga latinamerikanska länder. När Hofstede (1991) gjorde sin undersökning
var Spanien ett auktoritärt samhälle med en diktatur och där dess situation var
mer jämlikt de latinamerikanska länderna. Efter Franco - tiden har emellertid
Spanien haft en revolutionerande utveckling och idag är landet integrerat med
övriga Europa. Således kan Page & Wisemans (1993) studie visa en rättvisande
bild p g a att i Mexiko har inte samma utveckling skett som i Spanien. Därför
ställer jag mig tveksam till att kontroll och övervakning i Spaniens fall kan
verka motiverande.

7.3.1 Beslutstagande och Målsättning

Många teorier menar att anställda som deltar i beslutsprocessen generellt sätt är
mer motiverade att stödja ett slutligt beslut p g a att de är mer personligt
involverade över de beslut som påverkar dem. Vidare får de anställda kunskap
och information om beslutsprocessen som leder till att de har bättre förståelse
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för vad som behöver göras.148 Delaktighet är emellertid inte ett värderingsfritt
koncept. I kulturer med stor maktdistans är det vanligare att de anställda åtlyder
mål som är satta av deras överordnade. I länder med små maktskillnader, såsom
Sverige, är de anställdas deltagande i beslutsprocessen mer vanligt.149 Zanders
(1997) huvudpunkt ”bemyndigande” ger även stöd för att kulturen påverkar hur
pass mycket de anställda vill vara delaktiga. Enligt hennes resultat varierar
anställdas preferenser p g a deras kultur genom bl a delegering av ansvar,
möjligheten att diskutera strategier och att delta i beslutstagande processer samt
att anställdas ledare stödjer deras utveckling genom att värdera deras initiativ
och ta del av råd från anställda.150

I min studie anser de flesta av samtliga respondenter att det är av stor betydelse
för de anställda att beslut och ansvar delegeras ut, men det finns även några som
uppfattar att delegering av uppgifter är bra, men att de anställda helst inte vill ta
på sig ansvar. Majoriteten verkar trots allt låta sina anställda fatta egna beslut
och ge dem ansvar. Emellertid har det nämnts att p g a att spanjorer är
individualistiska i sitt sätt att arbeta är det därmed svårt att delegera beslut och
ansvar till en grupp, bl a för att spanjorer är mycket prestigefyllda. Således kan
kulturen påverka sättet att delegera utifrån individers preferenser till individ-
eller gruppfokusering.

Angående möjligheten att kunna diskutera strategier har jag inte direkt frågat
respondenterna, men många menar att öppen och informell kommunikation
genom en dialog är betydelsefullt för de anställda i Spanien samt att förklara
orsaker och argumentera istället för att endast ta beslut utan att tala om varför.
En skillnad som emellertid flera av de svenska respondenterna uppfattar är att i
Spanien är det klart vem som skall fatta besluten, det är inte lika demokratiskt
som i Sverige där alla skall vara med och bestämma. Flera respondenter anser
även att det uppfattas som positivt av de anställda att företagen informerar om
bolagets och koncernens utveckling. Det finns uppfattningar att spanska chefer
inte informerar lika mycket.

Jag anser att den stora skillnaden som finns mellan Spanien och Sverige
angående Zanders (1997) resultat för bemyndigande och kontroll ( se bilaga 6)
inte går att urskilja i min empiriundersökning. De flesta verkar vara mycket
positiva till att både delegera, diskutera och göra sina anställda delaktiga i
beslut etc och att det uppskattas av de anställda. En hypotes till orsaken varför
resultaten skiljer sig åt är att många av respondenterna i min studie har yngre
anställda vilkas behov och beteende skiljer sig från den äldre generationen,
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vilket ett flertal gånger har kommenterats under intervjuerna. Emellertid har
Harpaz (1990) visat genom en flerkulturell studie att yngre anställda värderar
självständighet och att lära sig nya saker mer än vad deras äldre medarbetare
gör oberoende den nationella kulturen. Således behöver inte
generationsskillnaderna betyda en kulturell förändring, utan kan enligt min
mening även handla om preferenser utifrån vart den enskilde befinner sig i sin
livscykel. Den snabba utvecklingen kan emellertid ha lett till att de spanska
anställda har fått en ny syn på vilka behov de har av sitt arbete, framförallt de
som arbetar inom internationella företag där olika kulturer och därmed olika
synsätt möts. Hannerz (1992) har diskuterat hur olika former av “flöden” leder
till kulturella förändringar genom spridning av idéer och trosuppfattningar,
vilket skulle kunna vara gällande i det här fallet. Ett annat alternativ för en del
av respondenterna är att de är chefer för små företag där deras
organisationskultur gör att de anställda måste sätta egna mål och ta beslut för att
företaget skall kunna fungera effektivt.

Genom utformningen av företagsmål skall ledningen även kunna motivera de
anställda.151 Klara, konkreta mål med en uttalad tidsfrist och som uppfattas som
utmanande, men samtidigt realistiska, för den enskilde individen skall vara
motiverande för individen.152 Beroende av vilken nationell kultur en individid
tillhör menar Earley & Erez (1997) att mål antingen bör sättas i grupp eller
individuellt. De påpekar dock att detta även kan bero på åtskilda
företagskulturer.153 Hofstede (1980b) påpekar också att i kulturer med stor
maktdistans är det vanligare att de anställda åtlyder mål som är satta av deras
överordnade, medan i länder med små maktskillnader är de anställdas
deltagande i beslutsprocessen mer vanligt. Earley & Erez (1997) menar även att
anställda som är vana vid en auktoritär ledarstil inte är tränade att ta en aktiv
roll i beslutstagandet. De påpekar emellertid att kulturella skillnader även kan
finnas i subkulturer inom ett land och att företag i ett enda land kan ha åtskilda
företagskulturer.154

Den uppfattning jag har fått från undersökningen är att målen till största del
sätts av respondenterna eller deras chefer, men att det är av stor vikt att de
anställda är med och diskuterar dem enligt flera av de svenska respondenterna.
Företagens mål prestenterar respondenterna både formellt genom möten och
informellt. Både några av de spanska och svenska respondenterna anser att
målsamtal med spanska anställda fungerar bättre om de är informella. Enligt en
svensk repondent är det en skillnad mot Sverige, där densamme har erfarenhet
av att formella målsamtal är mer väsentligt p g a av att mycket information
                                                          
151 Latham & Locke (1979)
152 Ibid
153 Earley & Erez (1997)
154 Ibid
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kommer fram på ett annat sätt än vid ett informellt möte. Enligt min uppfattning
beror detta på spanjorers goda improvisationsförmåga samt bristande förmåga
att planera, vilket senare kommer att behandlas. Jag har inte erhållit mycket
information om vilka preferenser ledarna har angående målsättning, men det
som har sagts kan jag inte direkt koppla till någon kulturell teori. Dels p g a att
jag knappt har funnit flerkulturella teorier rörande målsättning, dels för att det i
empirin inte har framkommit något specifikt som går att koppla till de få teorier
som finns. Det som går att urskilja är att stor maktdistans betonas av att
cheferna sätter de flesta målen, men att den samtidigt minskar genom att de
anställda är med och diskuterar dem.

7.4 Belöningar

Belöningssystem är en central fråga när det gäller motivation i organisationer
och innebär ett bytesförhållande mellan de anställda och organisationen. Enligt
Earley & Erez (1997) skapas belöningssystem utifrån kulturens preferenser för
individualism eller kollektivism. Enligt modellen skall ledare för spanska
anställda utforma ett belöningssystem som betonar prestation och erkännande
framför gruppharmoni och grupparbete. I Sverige däremot bör en ledare
uppmuntra anställda att arbeta tillsammans som jämbördiga där en
kompletterande ledarstil fokuserar på att koordinera mer än att skapa
konkurrens för belöningar.

7.4.1 Ekonomiska incitament som belöning

Ett av de utmärkande belöningssystemen enligt den empiriska undersökning är
att använda sig av provisions- och bonussystem, vilket nästan samtliga av
respondenternas anställda erhåller. De flesta använder individuella bonussystem
till sina säljarfunktioner. I övrigt varierar till viss del belöningssystemen. Enligt
min mening finns det tecken på att belöningssystem i Spanien baseras mer på
individuella prestationer än gruppfokuserade prestationer. Exempelvis relateras
oftast andra incitament till individuella prestationer såsom de respondenter som
anordnar tävlingar där exempelvis den förste som når upp till ett bestämt mål
erhåller en belöning. Enligt min mening är det ytterligare ett tecken på att
konkurrens mellan anställda accepteras och t o m uppskattas bland de anställda.

Emellertid är det viktigt att ha i åtanken att användandet av belöningssystemens
olika former även har att göra med den situation som en organisation befinner
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sig i155. Eftersom det utifrån undersökningen är mest försäljare som enligt
respondenterna verkar motiveras av individuella bonussystem och belöningar
för bästa prestationer, kan det således bero på att det är deras yrkeskategori som
uppskattar individualistiska belöningar, inte deras kultur. Det kan exempelvis
kopplas till McClellands (1961) identifiering av prestationsbehov, där
intensiteten varierar mellan individer och även tenderar att skilja sig åt mellan
olika yrken. Hofstedes (1991) jämförande mellan korrelationen av
dimensionerna ”osäkerhets-undvikande” och ”maskulinitet” och McClellands
(1961) resultat angående individers prestationsbehov indikerar emellertid att
den spanska kulturen borde innefatta ett lågt behov av att prestera (se bilaga 3).
I sådant fall stödjer det hypotesen om att prestationsbaserade belöningssystem
är en motivationsmetod som i undersökningen uppskattas av försäljare. Det kan
även bero på att provisions- och bonussystemen för försäljare är
resultatbaserade där den enskilde individen kan se ett samband mellan
prestation och resultat, vilket enligt universella teorier om ekonomiska
incitamentsystem måste vara fallet för att de skall kunna motivera156.

McClelland (1961) påpekar även att individer värderar motivation olika. Till
personer med låg motivationsnivå kan pengar användas för att uppnå prestation.
Olikheten i uppfattningen att spanjorer har lågt prestationsbehov157 respektive
att deras belöningssystem skall betona prestationer158 skulle enligt min mening
således kunna bero på relationen att om spanjorer har ett lågt prestationsbehov
samt en låg motivationsnivå bör belöningssystem baseras på prestation för att
skapa en inre drivkraft för de anställda att prestera de mål som företagen önskar.
Ett påpekande från en svensk respondent stödjer emellertid antagandet att
spanjorer är mer individualistiska att prestera genom hans berättelse att samma
typ av resultatbaserade individuella incitament till försäljare i Sverige inte
skulle fungera p g a att svensken arbetar mycket demokratiskt och inte tycker
om att konkurrera med varandra.

Löneincitament som motivator beror även på externa faktorer som t ex
marginalskatter och sjukersättning159. Några av respondenterna har påpekat att
pengar motiverar bättre i Spanien dels p g a den lägre inkomstskatten, dels är
inkomstnivåerna betydligt lägre än i övriga Europa. En annan menar att det är
enklare att anordna saker i motiverande syfte p g a att de inte blir beskattade på
samma sätt som i Sverige. Dessa påståenden visar att yttre faktorer i ett
samhälle även kan påverka ledares motivationssätt.

                                                          
155 Earley & Erez (1997)
156 Lawler (1987)
157 Hofstede (1991)
158 Earley & Erez (1997)
159 Södersten (1997)
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7.4.2 Inre och yttre belöningar

Hofstede (1980b, 1991) har relaterat kombinationen maktdistans och
osäkerhetsundvikande med Herzbergs (1959) hygien– och motivations-
faktorer, där Hofstede (1980b, 1991) hävdar att även hygienfaktorer kan
verka motiverande beroende på ett samhälles kultur. Kulturellt sett anses
Spanien vara ett land med relativ hög maktdistans och hög osäkerhetsgrad i
motsats till Sverige160. Således skulle spanska behov även kunna motivera som
är kopplade till hygienfaktorer såsom företagets politik och administration,
arbetsledning, lön, de mellanmänskliga förhållandena mellan över- och
underordnade, arbetsförhållanden, trygghet i arbetet och status, vilket kan
kopplas till yttre belöningar161.

Jag anser att vissa av hygienfaktorerna går att relatera till de behov som
respondenterna i undersökningen anser som mycket viktiga för de anställda och
vilka således kan vara kulturellt betingade. Trygghet är t ex ett behov som
nästan samtliga respondenter anser är av mycket större vikt för spanjorer än
svenskar, vilket främst har kopplats till den stora arbetslöshet som har existerat i
Spanien och även spanjorers ovilja att flytta på sig. Emellertid har det inte
framkommit i studien om det är ett behov som motiverar den anställde eller om
det kanske endast är ett behov som, i enlighet med Herzberg (1959), endast
förhindrar vantrivsel. Vissa av både de svenska och spanska respondenterna
menar att ett seriöst och långsiktigt bolag ger trygghet genom att spanjorerna ser
en säkerhet att kunna vara kvar i bolaget och att växa med det.

Min hypotes är att om trygghet är ett betydelsefullt behov att uppfylla och att
individen i fråga klart upplever de faktorer som kan uppfylla deras
trygghetsbehov, kan detta ge en drivande kraft att arbeta för att uppnå och
behålla denna trygghet. Hofstede (1991) kopplar t ex högt
osäkerhetsundvikande i ett land, såsom Spanien, till sökande efter trygghet och
menar att individer med högt osäkerhetsundvikande skapar en inre motivation
inom sig att arbeta hårdare, vilket kan stödja hypotesen att trygghet kan ge
motivation. Frågan är emellertid om det är tryggheten i sig eller rädslan att
förlora tryggheten som ger upphov till motivation. Enligt min åsikt borde det
vara målet att erhålla trygghet och att bibehålla den som skulle verka
motiverande, inte själva tryggheten i sig. Om trygghetsbehov uppfylls samt att
det inte finns någon risk för individen att förlora det, kommer antagligen inte
trygghetsbehovet längre att verka motiverande.

                                                          
160 Hofstede (1991)
161 Katz (1964)
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Förhållandet mellan över- och underordnade samt status och image har även
visat sig vara viktiga faktorer för spanska anställda. Status uppfattar flera av de
svenska respondenterna som mer betydelsefullt i Spanien än i Sverige, vilket
även av Hofstede (1991) karaktäriseras som en maskulin kulturfaktor.
Statusbetingade faktorer kan enligt vissa respondenter även ge en motiverande
effekt hos spanjorer. Förhållandet mellan över- och underordnade, som har
diskuterats i kapitel 7.3., verkar enligt min mening även kunna vara
motiverande i Spanien.

Av Herzbergs (1959) motivationsfaktorer kan samtliga relateras till inre
motivation162 och till dessa hör prestation, erkännande för ett väl utfört arbete,
arbetsuppgifterna i sig, ansvar för och kontroll över sina egna beslut samt
växande och befordran. Jag anser att undersökningen visar tecken på att de
flesta av motivationsfaktorerna är väsentliga för spanjorer liksom för svenskar,
men att några av dem varierar i styrka för respektive land.

Erkännande är ett behov för spanjorer som betraktats som mycket betydelsefullt
hos de flesta av de svenska och spanska respondenterna, vilket även
överensstämmer med modellen att belöningssystem i Spanien bl a skall baseras
på erkännande163. Att göra de anställda stolta över sitt arbete och att ge mycket
beröm anses också vara mer motiverande för de anställda i Spanien, bl a p g a
att de är mer prestigefyllda än svenskar. Vidare verkar möjligheten av befordran
och att växa med företaget av stor betydelse för spanjorer. Emellertid har det
inte framkommit i studien om detta är av större vikt för spanjorer än för
svenskar. Den enda skillnaden som har nämnts i studien är att spanjorer verkar
mer måna om att stanna kvar i samma företag och avancera i karriärsstegen p g
a att de söker trygghet i arbetet, medan svenskar vill ha korttidskontrakt och
projektanställningar för att inte binda upp sig i ett företag. Således menar jag att
önskan om växande och befordran kan ta olika form för de olika kulturerna.
Exempelvis kan en svensks vilja att växa innebära att avancera professionellt
genom en högre tjänst i ett annat företag eller genom att bli befordrad genom en
utomlandstjänst, medan spanjoren hellre vill stannar kvar på samma plats, inom
samma företag och bli befordrad genom att komma högre upp i hierarkin. Detta
tyder på ett annorlunda tillvägagångssätt att motivera de anställda som kan
relateras till kultur.

                                                          
162 Mullins (1989)
163 Earley & Erez (1997)
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7.5 Arbetsutformning

Herzberg (1959) och Hackman & Oldman (1980) är några teoretiker som
diskuterar arbetsutformningens roll för motivation. Herzbergs (1959) hygien-
och motivationsfaktorer har redan diskuterats där trygghet i arbetet var en
hygienfaktor som enligt empirin är betydelsefull för de anställda och som enligt
Hofstede (1980b) och även min mening kan vara motiverande. Även saker i
arbetet som kan ge individerna status kan uppfattas som en motivator i Spanien.
Det finns emellertid ett par exempel där svenska respondenter avsade sig
förmåner som tidigare chefer hade haft, vilket gav starka reaktioner till en
början, men att många, främst den yngre generationen, såg det som positivt
eftersom det var ett sätt för cheferna att visa att de är jämlika sina anställda.
Även om det sågs som positivt att cheferna avsade sig förmåner behöver detta
dock inte innebära att status inte är signifikant för de anställdas egna del.

Hackman & Oldman (1980) menar att variation av arbetsuppgifter, uppgiftens
identitet, uppgiftens betydelse för organisationen, autonomi i arbetet samt
feedback på prestationer skall verka motiverande för de anställda. Denna modell
har ifrågasatts av Earley & Erez (1997) p g a att den är utarbetad för
individuella anställda, inte för grupper. De menar att i kollektivistiska eller
gruppfokuserade samhällen kan en berikande arbetsutformning se annorlunda
ut.164

Av den information som jag har erhållit från min undersökning anser jag att
både Herzbergs motivationsfaktorer och Hackman & Oldmans (1980) modell
stämmer relativt bra med respondenternas åsikter. Någon eller några av
käraktärsdragen har nämnts av samtliga respondenter. Det som starkast har
betonats som väsentligt för arbetsutformningen är att de spanska anställda vill
känna att deras del av arbetet är betydelsefullt och att det värderas av företaget
genom att få feedback och uppskattning för det de har gjort. Detta verkar vara
mer betydelsefullt i Spanien än i Sverige p g a att det bl a har kopplats till att
spanjorer är mer prestigefyllda än svenskar och tycker om att stå i centrum
(protagonister), vilket tidigare har nämnts. Således är spanjorer mer
individualistiska när det gäller sitt arbete än vad svenskar är och det kan vara
svårare att få dem att arbeta i grupp, vilket vissa respondenter har haft
erfarenhet ifrån. Även om de vill arbeta individuellt är det emellertid viktigt
enligt många av respondenterna med sociala relationer och att det finns
möjlighet att prata med varandra. Angående Earley & Erez (1997) kritik till
Hackman & Oldmans (1980) karaktärsdrag för en motiverande

                                                          
164 Earley & Erez (1997)
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arbetsutformning, menar jag att den inte gör sig gällande för Spanien eftersom
jag anser att de anställda där är individualistiska i sitt sätt att arbeta.

Att spanska anställda är mycket mer individualistiska till sitt sätt att arbeta
överensstämmer även med de preferenser till ”coaching” som Zander (1997) har
undersökt, vilket innebär att de anställda vill känna sig som en del av gruppen
och att ledaren bör uppmuntra dem att samarbeta, att hålla dem informerade och
ha intresse för deras utveckling av prestation och karriär. Enligt hennes resultat
har svenska anställda höga preferenser till coaching medan anställda i Spanien
har mycket låga preferenser till detta (se bilaga 6). Således kan även denna
faktor kopplas till att kulturen influerar den arbetsutformning som motiverar.
Emellertid har det framkommit att det uppfattas som positivt av spanska
anställda att företagen informerar om företagets situation och framtid, vilket i
Zanders (1997) modell är en faktor som hör till ”coaching”.

En annan teori som kan kopplas till arbetsutformning är Maslows (1954) som
poängterar att det främsta motiv en individ har i livet, och således i sitt arbete,
är självförverkligande. Därmed borde arbetet vara utformat så att möjligheter
finns att de anställda kan förverkliga sig själva. Hofstede (1980b, 1991)
däremot påpekar att de kulturella dimensionerna ”osäkerhetsundvikande” och
”maskulinitet” kan göra det möjligt att särskilja olika motivationsmönster för
olika nationella kulturer. Exempelvis menar han att trygghet och säkerhet
antagligen dominerar över andra behov där osäkerhetsundvikandet är starkt och
att uppskattning kommer att dominera över tillhörighet i en maskulin kultur165.
Enligt Hofstede (1980b, 1991) skulle således spanjorer motiveras av trygghet
och en kombination mellan tillhörighet och prestation, medan den yttersta
motivatorn i Sverige skulle vara prestation och tillhörighet.

Ovanstående arguments motivationfaktorer har redan diskuterats utifrån empirin
i analysen, vilket har visat att trygghet och uppskattning tenderar att vara
starkare behov än t ex  tillhörighet och självförverkligande faktorer som gör
intrång på spanjorers trygghetsbehov. Ett par respondenter har påpekat att
behovet av trygghet kan överväga behov som en bättre tjänst och bättre
belöning, vilket en av respondenterna har kopplat till arbetslagstiftningen,
vilken ger en hämmande effekt för personal att byta exempelvis tjänst p g a att
de kan förlora pension om de blir avskedade. Janson (1992) påpekar att
nationella faktorer, såsom situationen på arbetsmarknaden och sociala
försäkringssystem kan påverka Hofstedes (1991) dimension
”osäkerhetsundvikande” och skulle således även indirekt kunna influera en
individs behov av trygghet.
                                                          
165 Hofstede (1980b)
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Den stora arbetslösheten som har varit i Spanien samt exemplet på den
hämmande arbetslagstiftningen kan således vara faktorer som påverkar
trygghetsbehovet hos de spanska anställda, men som inte är kulturellt betingade.
Emellertid anser jag att i ett land som Spanien där stor arbetslöshet och
fattigdom har existerat under längre perioder i dess historia, kan detta influera
befolkningens grundläggande värderingar för arbete och således även påverka
deras kultur.

Till sist har även empirin visat att många av både de svenska och spanska
respondenterna anser att det existerar olika tillvägagångssätt att arbeta som de
har kopplat till kulturella skillnader. Spanjorer är skickliga på att improvisera
och är flexibla, men de är oorganiserade och har svårt för att planera. Svenskar
däremot är organiserade och skickliga på att planera. Sättet att arbeta skulle
även kunna påverka motivationsmetoder. Om en anställd inte har möjlighet att
lösa sina uppgifter på sitt sätt skulle det exempelvis kunna leda till att individen
avmotiveras. Det har också påpekats att svenskar är tidsfixerade där tid
uppfattas som något värdefullt och absolut. Spanjorer däremot verkar inte ha
samma tidsuppfattning och det har påpekats att spanjorer inte är lika stressade i
sitt arbete. Tidsuppfattning skulle således även kunna vara kulturellt betingat
och komma att påverka motivationsmetoden.
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8 Slutsats

I studien framgår att den nationella kulturen påverkar en individs motivation.
Emellertid är det svårt att klart kunna urskilja hur kulturen influerar
internationella ledares tillvägagångssätt att motivera sina anställda med hjälp av
Hofstedes (1991) kulturdimensioner. Min hypotes är att Hofstedes (1991)
klassificering av Spaniens nationella kultur mycket väl kunde överensstämma
med den befolkning som levde och arbetade under den period då han realiserade
sina resultat under slutet av 1960- och början av 70-talet, men att den nationella
kulturen har utvecklats så pass att det inte helt är klart om Hofstedes (1991)
variabler karaktäriserar dagens Spanien.

När Hofstede (1991) började sina undersökning levde Spaniens befolkning med
en diktatur där Franco, som sedan spanska inbördeskrigets slut 1939, hade varit
Spaniens ledare och var det fram till 1975. Samhället genomsyrades av
auktoritet, liksom företagen. Arbetslösheten var stor och befolkningen
uppoffrade sig mycket då de var beroende av ett arbete för att kunna överleva.
Emellertid har Spanien som land under de senaste 20 åren utvecklats i en
revolutionerande takt. Från att varit ett politiskt och socialt isolerat land har
Spanien öppnats upp och integrerats med övriga Europa, inte minst genom EU
som har satsat stora pengar på dess utveckling. På makronivå har således
skillnaderna mellan Spanien och övriga Europa blivit alltmer utjämnade, vilket
även kan bero på den globala utvecklingen som sker där företag försöker att
anpassa sin verksamhetsstyrning till ett gemensamt globalt tillvägagångssätt
utan att behöva ta hänsyn till de nationella gränserna. Således anser jag att
Hofstedes (1991) resultat från sin empiriska studie bör ses med kritiska ögon då
vissa länder, såsom Spanien, har haft en snabb nationell utveckling. Inte minst
Spaniens byte av statsskick har utvecklat den nationella kulturen och därmed
kan även kulturellt betingade trosuppfattningar och värderingar utvecklas och
förändras, där Spanien och Sverige har närmat sig varandra. Vidare uppfattar
jag Hofstedes (1991) dimensioner som alltför breda och tvetydiga för att på ett
rättvisande sätt analysera kulturens påverkan på ledares motivationsmetoder.
Med andra ord, hans resultat kan generellt överensstämma med olika nationella
kulturers särdrag, men för kulturella studier som undersöker ett särskilt område,
såsom ledarskap eller motivation, influerar alltför många olika faktorer för att
direkt kunna avgöra vad som är kulturspecifikt.

Studien har emellertid visat att det på mikronivå fortfarande existerar
preferenser till det ”gamla” trosuppfattningar och värderingar, vilket i studien
har framkommit genom de olika generationernas förhållning till arbete där de
äldre lever i det förflutna medan den yngre generationen, som har växt upp i ett
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demokratisk samhälle, har annorlunda preferenser. Detta gör att kulturen kan
komma att påverka anställdas behov på olika sätt beroende på vilken generation
de tillhör. Samtidigt går det utifrån undersökningens resultat att urskilja
skillnader mellan spanskt respektive svenskt sätt att förhålla sig till arbete, även
om skillnaderna mellan kulturerna inom de undersökta internationella bolagen
anses vara relativt små i motsats till om ett helspanskt företag skulle jämföras
med ett svenskt. Enligt min mening tyder även detta på en internationell
utveckling som påverkar individers preferenser till arbete.

8.1 Kulturens inflytande på internationella ledares

tillvägagångssätt att motivera sina anställda

Gällande individers arbetsmotivation finns det tecken som visar hur kulturen
påverkar de internationella ledarnas sätt att motivera sina anställda, och som
mer eller mindre har kunnat kopplats till tidigare flerkulturella undersökningar.
Det har emellertid inte framkommit att det existerar skilda motivationsmetoder
beroende på kulturen, utan det handlar enligt min mening främst om olika
utformningar av dem för att tillfredsställa de varierande behov som har
framkommit existerar i de olika kulturerna.

Den kulturella faktor som jag i synnerhet anser påverkar ledares sätt att
motivera är om individer är individ- eller gruppfokuserade i sitt sätt att vara och
arbeta inom en organisation. Det finns tecken på att denna faktor påverkar hur
beslut och målsättningar skall ske, vilka belöningssystem som skall användas
samt hur arbetsutformningen bör vara konstruerad och därmed även den
ledarstil som bör gälla. Således är det av stor väsentlighet att veta om individer i
ett samhälle har ett individualistiskt eller gruppfokuserat synsätt inom
organisationen. Detta p g a att det har visat sig att Spanien uppfattas som en
individfokuserad kultur på företagsnivå, även om Hofstede (1991) klassificerar
Spanien som en kollektiv kultur. Att definiera om individer i ett samhälle har en
individualistisk eller gruppfokuserad kultur kan därmed vara av betydelse för
internationella ledares sätt att utforma motivationsmetoder. Samtidigt anser jag
att det är av stor vikt för ledarna att ha kännedom om de övriga kulturella
grupper som individer är medlemmar av och styrkan mellan dessa. Detta för att
inte utforma en motivationsmetod efter kulturens individ- eller gruppfokus på
arbetet, men där denna gör intrång på en kulturell grupp som är av större vikt
för den enskilde individens behovsuppfyllelse.
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Jag ställer mig emellertid kritisk till kulturdimensionen ”maktdistans” som i
teorier anses påverka en individs motivation. Jag har exempelvis inte funnit att
kontroll och övervakning skulle kunna vara något som motiverar i Spaniens fall,
även om landet anses ha en hög maktdistans. Min hypotes är att maktdistans
mer beskriver kulturella förhållanden till individers toleransnivå av ojämlikhet
och att det även kan bero på beroendesituationer som gör att individer inte har
något val mer än att acceptera de ojämlikheter som råder. Således skiljer sig
mitt resultat även från Zanders (1997) beskrivning av vilka preferenser anställda
i olika länder har till hur en ledare bör vara. Främst på de punkter som handlar
om bemyndigande, övervakning och kontroll har jag inte har funnit samma
skillnader mellan spanskt och svenskt tankesätt som Zanders (1997) resultat
visar. Emellertid skall belysas att ledares preferenser för hur en anställd vill
behandlas inte behöver överensstämma med de anställdas preferenser, därvid de
skilda resultaten.

Den uppfattningen jag har fått är att de internationella spanska respektive
svenska ledarna i Spanien använder sig av liknande motivationsmetoder och
utformningar av dem för att motivera sina anställda. Detta kan bero på att de
svenska ledarna har anpassat sig till den lokala miljön och att även de spanska
ledarna inte kan karaktäriseras som typiskt spanska. Därmed kan det inom de
internationella bolagen ha uppstått en blandning av kulturerna där det varken
går att klassificera något typiskt spanskt eller svenskt, utan där ett
internationellt tänkande har utformats som emellertid till viss del måste
anpassas till den lokala kulturens karaktärsdrag. Resultatet har t ex belyst
kulturella särdrag såsom att spanjorer är mycket mer prestigefyllda, att de
diskuterar mer och att de vill göras stolta över sitt arbete i större grad än
svenska anställda. Faktorer som dessa är väsentliga att vara medveten om och
att respektera för att erhålla tillit och effektivt kunna motivera de anställda.

Emellertid är det svårt att i någon större grad avgöra hur kulturen påverkar den
internationella ledarens motivationsmetoder, mer än att den existerar och
influerar ledarens tillvägagångssätt, p g a att undersökningens resultat inte klart
går att koppla till de kulturella olikheterna mellan svensk och spansk kultur. För
att kunna utveckla ämnesområdet vidare behövs en flerkulturell studie över
vilka preferenser anställda har till motivation för att se om de överensstämmer
med varandra inom en nations kultur. Därefter skulle förhoppningsvis olika sätt
att motivera anställda kunna utformas.

Till sist bör även belysas att både kultur och motivation är två komplexa
områden där många olika faktorer spelar in. En internationell ledares framgång
med att motivera anställda i ett annat land med en annan kultur beror inte endast
på dennes kännedom om den nationella kulturens särarter. Det påverkas bl a
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även av de karaktärsdrag som varje enskild individ besitter, organisationens
situation och den specifika organisationskultur som kan vara gällande, samt
yttre faktorer såsom lagstiftning, arbetsmarknaden, sociala försäkringssystem
etc som kan influera individers agerande.

Sammanfattningsvis menar jag att en kännedom om den nationella kulturens
särart är av väsentlighet för internationella ledare för att på ett effektivt sätt
kunna motivera sina anställda med lämpligt utformade motivationsmetoder.
Kulturens påverkan på vad som motiverar individer behandlas emellertid inom
en alltför grå zon i de flerkulturella undersökningar som jag har baserat studien
på. Samtidigt gör Spaniens nationella utveckling det ännu svårare att bestämma
kulturens inflytande på motivationsmetoder p g a att de kulturella särdragen
som redovisas i teorin inte behöver överensstämma med den verklighet som
Spanien idag befinner sig i.
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Bilaga 1

Intervjuguide för svenska respondenter

Presentation av uppsatsen
Förklara att uppsatsen är offentlig
Önskan om anonymitet

Presentation av respondenten

Namn
Nationalitet
Ålder
Position
Hur länge har Ni arbetat här på företaget?
Har Ni bytt ledande position under tiden?
Tidigare erfarenheter av internationella tjänster?
Hur länge har Ni bott i Spanien?

Av vilken anledning bestämde Ni Er för att arbeta i Spanien? (personliga
och arbetsmässiga skäl?)

Var Ni insatt i den spanska kulturen innan Ni började arbeta här för första
gången (privat och/ eller arbetsmässigt)?

Hur? Kurser genom företaget
Kontakt m. andra expatriater
Tidigare studier
Vänner, familj etc.

Hanterade Ni det spanska språket när Ni började arbeta för första gången i
Spanien?
Om ja- på vilket sätt hade Ni lärt Er språket?
Om nej- hanterar Ni det nu? Hur lärde Ni Er det här?



Företagsbeskrivning

Företagets verksamhet
Svensk/spansk ägarstruktur
Antal länder som bolaget existerar i.
Antal anställda
Hur många anställda är expatriater?
Vilka nationer?
Hur många är svenskar?
Vilken typer av tjänster besitter de?
På vilket sett är de anställda? (lokalt, rekryt. Etc)

På vilket sätt styrs företaget av moderbolaget?
� Formellt sett: administrativt, organisatoriskt, socialt
� Informellt/ Kulturellt sett
� Tekniskt sett

Motivation

Hur uppfattar Ni de anställdas attityder till sitt arbete?
Finns det skillnader mellan svenska och spanska attityder? Om ja- på vilket
sätt?
Har de anställdas attityder förändrats över tiden? Vad beror det på?

Vilka behov och förväntningar anser Ni de anställda har på sitt arbete?
� Ekonomiska belöningar, (lön, förmåner, materiella ting, säkerhet:

instrumentell orientering till arbete)
� Inre belöningar/tillfredsställelse, (arbetet i sig själv, intresse av

arbetsuppgifterna, växande som person och utveckling: personlig
orientering till arbete)

� Sociala relationer/tillhörighet, ( vänskap, grupparbete, önskan om
tillhörighet, makt, status och prestige, beroende: relationorienterad)

Vilket belöningssystem används?
Individuellt/Grupp
Är belöningssystemet en stor motivator för de anställda?



Uppfattar Ni att de anställda anser det viktig att Ni delegerar beslut till
dem?
Skillnader /likheter Sverige och Spanien?

Uppfattar Ni att det är viktigt för de anställda att de kan känna sig som en
grupp inom sitt arbete för att kunna arbeta effektivt? Skillnader/ likheter
Sverige och Spanien?

Med vilken frekvens har de anställda behov att prata med Er? Skillnader
/likheter Sverige och Spanien?

Är det viktigt för de anställda att de kan prata med Er om personliga
angelägenheter? Hur ofta? Skillnader /likheter Sverige och Spanien?

Vilka av de behov och förväntningar som har diskuterats anser Ni är
motiverande för de anställda?

Finns det stora skillnader mellan de anställdas behov och förväntningar på
deras arbete?
Existerar det skilda arbetsbeteenden mellan de olika nationaliteterna inom
organisationen (svenskar och spanjorer)?
Vad tror Ni det grundas på?

Går det att urskilja ett visst arbetsbeteende som verkar gemensamt för
samtliga inom samma kultur?
Om ja- Vad?

Vilket/vilka tillvägagångssätt använder Ni för att motivera de anställda att
arbeta mot företagets mål?

Har Ni ändrat motivationsprocessen under tiden?
Om ja- Vad gjorde att Ni ändrade Ert tillvägagångssätt?

På vilket sätt har Ni ändrat metoden?

Anser Ni att det existerar en speciell spansk respektive svensk
motivationsprocess?
Vilka likheter och skillnader existerar?
Har skillnaderna minskat över tiden?
Om ja- varför? Hur?



Vilken typ/nivå av styrning och kontroll bör användas för att de anställda
skall känna sig motiverade?
Varför?
Skillnader och likheter mot egna erfarenheter i Sverige?

Har Ni förändrat Er ledarskapsroll med hänsyn till att motivera de
anställda?
Varför?
Hur?
I vilken situation har Ni fått förändra den?

Hur kommunicerar Ni ut företagets mål till anställda?
Har problem uppstått med att förståelsen har varit dålig?
Vad har det berott på?
Hur löstes situationen?

Har det hänt att något av Ert handlande i motiverande syfte har lett till
frustration hos de anställda?
I vilken situation?
Varför?

Kultur

Hur lång tid tog det innan Ni lärde Er den spanska kulturella särarten?

Berätta på vilket sätt Ni anser att den svenska kulturen gör sig gällande
inom företaget?

Vilka kulturella skillnader ger implikationer inom organisationen?

Vilka av de kulturella faktorerna som existerar inom företaget anser Ni
påverkar motivationsprocessen?
Varför?
På vilket sätt?

Har anpassningar av motivationsmetoder gjorts efter att Ni erhållit större
förståelse för den spanska kulturen?
Varför?
Hur?
Anser Ni att det är nödvändigt att vara insatt i den lokala “nationella”
kultur som existerar för att kunna motivera de anställda, eller är



motivationsfaktorer så pass unikt för varje individ att kulturen inte spelar
så stor roll?

Intervjuguide för spanska respondenter

Nombre y apellido
Nacionalidad
Edad
Cargo directivo
¿Desde cuándo está trabajando en la empresa?
¿Ud. ha cambiado el cargo directivo durante ese tiempo?
¿Ud. ha trabajado en otra empresa internacional?
¿Cuál/Cuándo/qué sector/qué cargo?

¿Tiene contacto con personas suecas en su trabajo?
¿Qué tipos de contactos?

Descripción de la empresa

Nombre de la empresa
Sector en el que trabaja
La estructura capital (sueca/ española)
Explicar cual es.
¿Hay empleados de otros países que están trabajando en esta empresa?
¿Qué nacionalidades tienen?
¿Cuántos son suecos?
¿Qué tipos de cargos desempeñan?
¿Dónde está la oficina Central, La Sede?

¿Cómo dirige La Sede a está sucursal?
� En la forma formal (administrativo, como es organizada, socialmente)
� En la forma informal / cultural
� En la forma técnica



Motivación

¿Cómo es la idea de usted sobre las actitudes del trabajo de los empleados?
(¿Cómo piensan de su trabajo?)
(¿Hay diferencias entre las actitudes suecos y españoles?)

¿Las actitudes han cambiado durante el tiempo?
¿En qué aspecto?
¿Porqué cree ud. que las han cambiado/ no las han cambiado?

¿Qué necesidades y esperanzas cree ud. que los empleados tienen en su
trabajo?
� Recompensas económicas ( sueldo, cosas materiales, beneficios, seguridad,

etc...)
� Satisfacción (de su trabajo, los tareas, el desarrollo personal etc...)
� Relaciones sociales ( amistad, trabajo en grupo, poder, prestigio, status)

¿Qué sistema de incentivos económicos existe?
¿Es un medio importante para motivar a los empleados?

¿Es importante para los empleados que ud. delege decisiones y
responsibilidad a ellos?

¿Cree ud. que es importante para los empleados que puedan sentirse como
un grupo para llegar a cabo?

¿Es importante para los empleados que tienen la oportunidad hablar sobre
la vida privada con ud?

¿Cuáles de los necesidades piensa ud. que dan motivación a los empleados?

Hay diferencias grandes entre las necesidades y esperanzas de los
empleados?
¿Cuáles son?
(¿Existen algunas diferencias acerca de los actuaciones laborales entre las
nacionalidades de los empleados? ¿En que aspecto?)

¿Existen algunos actuaciones laborales comunes para todos empleados con
la misma cultura?
¿Cuáles son?
¿Cómo motiva ud. a los empleados para adaptar los objetivos de la
empresa?



¿Ud. ha cambiado su manera de motivar a su empleados?
¿Porqué lo ha hecho?
¿En qué aspecto ha cambiado su manera?
Qué consecuencias ha dado el cambio?

¿Cómo comunica ud. los objetivos de la empresa a los empleados?
¿Ud. ha notado confusiones de los objetivos?
¿En qué aspecto?

¿Cómo dirige y controla a su empleados acerca de la motivación?
(Ha visto un pensamiento diferente del mismo de los suecos)

¿Ud. ha cambiado la forma de dirigir acerca de la motivación de los
empleados?
¿Porqué lo ha hecho?
¿Cómo lo ha hecho

Cultura

¿Se puede notar que la cultura sueca existe en la empresa?

¿Qué diferencias ha notado entre la cultura española y la sueca?

¿Cómo influye la cultura los actuaciones laborales en esa empresa?



Bilaga 2

Diagram över Spanien och Sveriges positionering till Hofstedes
fyra nationalkulturella dimensioner.

(Egen bearbetning utifrån Hofstede, 1991)
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Bilaga 3

Korrelation av dimensionerna ”osäkerhetsundvikande” och
”maskulinitet”
(Hofstede, 1980b)



Bilaga 4

Korrelation av dimensionerna ”osäkerhetsundvikande” och
”maskulinitet” kopplat med McClellands prestationsbehov.

(Egen bearbetning utifrån Hofstede, 1991)
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mätning av
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Bilaga 5

Korrelation av dimensionerna ”osäkerhetsundvikande” och
”maktdistans”
(Hofstede, 1980b)



Bilaga 6
Standardiserade justerade landsvärden för sju element av personlig ledarskap.

(Egen bearbetning utifrån Zander, 1997)

Bemyndigande ”Coaching” Övervakning
av anställdas
arbete i detalj

Kontroll av
anställdas
prestationer

Kommunicera
med de
anställda

Visa intresse för
och prata om
anställdas
personliga liv.

Göra anställda
stolta över deras
arbete

Högst värde Österrike, 1.54 Kanada, 1.80 Spanien, 2.01 Spanien, 2.54 Norge, 1.51 Spanien, 1.86 Spanien, 2.17

Sverige 0.87 0.60 -1.58 -0.72 0.34 0.76 -0.59

Spanien -2.62 -0.72 2.01 2.54 0.21 1.86 2.17

Lägst värde Spanien, -2.62 Belgien, -1.30 Norge, -1.74 Australien, -1.08 Finland, -1.82 Frankrike, -1.48 Japan, -1.29


