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ABSTRACT 
 
Keywords: Leadership, Spanish and Swedish culture, situational leadership. 
 
During the last decades the globalization has spread and is now a concern for the entire 
world. The technological development has exploded and has given us new possibilities 
and access to information that make it possible to meet new markets. The conditions 
have changed and the companies not only compete with their closest competitors on the 
local market but also with everyone in the same business over the world. Companies go 
abroad with different entry modes to get new market shares and this results in a more 
international and multicultural organization. This is not always without problems since 
the companies are confronted with different types of cultures that are reflected in the 
organization and its work. Different kinds of leadership are used in different kinds of 
cultures but what happens when two cultures meet?  
 
For example in Swedish culture hierarchy and power distance are distant ideas unlike 
the Spanish culture where it is to a great extent frequent.  
 
After finishing the investigation it turned out that the cultural differences inside an or-
ganisation between two European countries can be big although in the beginning it’s not 
noticed. The ignorance of knowledge about the culture in the country of destination, 
from the employers, often contributes to a lot of problems and misunderstandings. We 
found that Spanish companies who open branches in Sweden often come across prob-
lems in following situations: 
 

• When the work task is given priority to the wellbeing of the employees. 
• When a less experienced person is given a position ahead of a more experienced 

employee. 
• When the staff is controlled and can’t take their own initiative or haven’t the 

possibility to be flexible because of the strictly designed work task. 
• When big differences in power distance between employer and employee are 

expressed.  
 
We can establish that the implementation of the situational leadership has been rather 
absent in the beginning when opening in Sweden. The adjustment has come gradually 
and was strained because of the knowledge the Spanish companies acquired regarding 
Swedish employees and their culture. The companies were forced to adapt some of their 
leadership to the Swedish culture to be able to succeed on the Swedish market. The 
conclusion we come to is that a certain amount of situational adjustment is necessary 
even for the centralised governed company when opening branches in other countries.     
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RESUMEN DE LA TESIS
 
Palabras claves: liderazgo, cultura española y sueca, liderazgo situacional 
 
Durante las últimas décadas, la globalización se ha extendido a todo el mundo. El 
desarrollo de nuevas tecnologías ha evolucionado rápido y nos ha dado posibilidades 
para enfrentar nuevos mercados más fácilmente que antes. Las condiciones para las 
empresas han cambiado y hoy en día no compiten solamente en su mercado local si no 
también con empresas en todo el mundo. Las empresas que entran en nuevos mercados 
se vuelven internacionales y diferentes culturas se mezclan en la organización. Esto a 
menudo es un problema ya que diferentes culturas utilizan distintos tipos de liderazgo. 
Qué pasa cuando una empresa española entra en el mercado sueco? 
  
Hemos realizado esta investigación con el propósito de ver si una organización 
española, con un liderazgo centralizado, que entra en un mercado sueco, debe adaptarse 
a las diferencias culturales o puede seguir con la misma estructura de la organización 
que en el país de origen. 
  
Resultado 
 
En conclusión hemos notado que pueda haber grandes diferencias entre dos países 
europeos y que la ignorancia de estas diferencias pueden resultar en grandes problemas 
y malentendidos para las empresas. Las empresas españolas que abren sucursales en 
Suecia a menudo se encuentran en problemas en las siguientes situaciones: 
 

• El trabajo esta por sobre el bienestar del trabajador. 
• Un empleado es nombrado en un cargo por sobre otro aunque tenga menos 

experiencia.  
• Los empleados son controlados y no pueden tomar iniciativas por el diseño 

estricto de la tarea del trabajo.  
• Cuando existe una grán distancía entre jefes y empleados.  

 
Esto lo podemos resumir en que las empresas españolas no han implementado un 
liderazgo situacional, en el que la empresa se adapta a la cultura, al abrir sus sucursales 
en Suecia. La adaptación del liderazgo ha sido minima y forzada por las experiencias 
que las empresas han vivido durante su estancia.  
 
En conclusión una empresa, aunque tenga el poder centralizado en el país de origen, 
tiene que adaptarse y conocer hasta cierto punto la cultura del país de destino para tener 
éxito en el nuevo mercado.  
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INLEDNING 
 
Under de senaste decennierna har globaliseringen gått snabbt. Den teknologiska utveck-
lingen har exploderat och gjort att vi har fått helt nya möjligheter och tillgång till infor-
mation som gör det möjligt att möta nya marknader. Förutsättningarna har förändrats 
och detta är en ständigt pågående process som gör att företagen, men även dess ledare 
och medarbetare ställs inför nya krav. Organisationer och företag är komponenter i ett 
komplicerat system som är beroende av varandra. Organisationerna rivaliserar inte läng-
re bara med sina lokala konkurrenter utan även inom den globala marknaden. Företag 
internationaliserar med hjälp av olika typer av strategier för att komma in på nya mark-
nader och skaffa sig fler marknadsandelar och detta medför att företagsmiljöerna blir 
mer internationella och mångkulturella1. Dock är dessa situationer inte alltid helt oprob-
lematiska, eftersom det kan finnas kulturella skillnader som innebär svårigheter när man 
etablerar sig på en ny marknad. Idag förekommer att samma företag har etablerat sig på 
olika platser runt om i välden. Det kan vi se bara genom att titta på IKEA:s och H&M:s 
omfattande geografiska räckvidd.  
 
Men på vilket sätt kan ett företag välja att etablera sig? Vid en internationalisering väljer 
företagen mellan olika typer av inträdesformer på den nya marknaden. Valen av inträ-
desformer är beroende av resurser, risk och vilken grad av kontroll de vill ha över sin 
verksamhet2. Med kontroll åsyftas makten över det operationella och strategiska be-
slutsfattandet. Företag, som vill arbeta genom en global strategi och centraliserad makt 
använder sig ofta av dotterbolag eftersom detta etableringssätt ger hög kontroll3. Den 
höga kontrollen, centraliseringen, leder även till striktare regler och förhållningsorder 
som har sina rötter i företagets ursprungsland och dess kultur.  
 

Problembakgrund 
 
Alla organisationer stöter på en rad olika problem och omställningar när de etablerar sig 
på nya marknader i nya länder. Dessa problem uppstår ofta på grund av kulturella skill-
nader och ett exempel på det är fusionsförsöket mellan Telia och Telenor. Anledningen 
till att sammanslagningen misslyckades var just på grund av att företagen bortsåg från 
de kulturella olikheterna som faktiskt finns mellan Sverige och Norge4.  
 
Enligt en undersökning genomförd av Research International har hälften av alla företag 
förlorat affärer på grund av brist på personal med erfarenhet från andra kulturer 5. Det 
visar tydligt hur viktig den kulturella aspekten är för företagen. Även inom företaget är 
det väsentligt att ledaren förstår sig på sin omgivning d.v.s. de anställda eftersom inter-

                                                 
1 Hill, W.L Charles m.fl, 1990 
2 Ibid 
3 Calvet, A.L, 1981  
4 Dagens Industri, 1999-12-14 
5http://www.ledarna.se/portal/news.nsf/news/4EA8530DFB877B0BC1256FA80039760B?OpenDocumen
t, 2005 

 6



   

aktionen mellan ledare och medarbetare är väsentlig för att företaget skall uppnå sina 
mål6. Ett invant ledarbeteende som fungerar bra i det egna landet kan få helt andra kon-
sekvenser då de implementeras i Sverige. Sverige har sedan långt tillbaka präglats av en 
”rättvisa-för-alla anda”7. Detta synsätt genomsyrar vårt lands företagsatmosfär, eftersom 
organisationskulturen kännetecknas av en platt struktur. Hierarki och maktdistans är 
avlägsna begrepp till skillnad mot t.ex. Spanien, där stor vikt läggs vid att upprätthålla 
hierarkin genom centralstyrning för att undvika osäkerhet8. Då medarbetarna inte förstår 
sig på de beteende som ledaren använder sig av och ledaren i sin tur inte kan relatera till 
tidigare erfarenheter kan kulturkrockar uppstå på många olika sätt inom företagen.  
 
Spanska konfektionsföretag och modebutiker blir allt mer synliga i Sverige och har ut-
vecklats offensivt under år 20059. Stora nya butiker har etablerats på exklusiva och väl-
besökta adresser i Stockholm10. Det visar att intresset för Spanien och dess produkter 
har ökat och att Sverige i och med detta får mer och mer kontakt med Spanien och dess 
företagskultur. Kräver olika kulturer också olika sorts ledarskap11? Och hur fungerar i så 
fall ledarskapet vid mötet mellan olika länder/kulturer?     
 

Syfte 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka hur situationsanpassat ledarskap imple-
menteras vid etablering i andra länder som kännetecknas av en olikartad företagskultur 
än på hemmamarknaden. Vårt delsyfte är att synliggöra faktorer som orsakar problem 
vid kulturmötet mellan Spanien och Sverige. 
  

Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att studera två spanska konfektionsföretag som har eta-
blerats i Sverige; Inditex och Mango.  
 

Företagen 
De två företag vi har valt att studera är, Inditex och Mango, två konkurrerande konfek-
tionsföretag från Spanien som för närvarande finns i många länder. Båda företagen är 
hierarkiskt uppbyggda med många mellanchefer. Inditex är ett enormt stort företag som 
innefattar bland annat Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, etc. Inditex har över 2000 
butiker i en rad olika länder. De butiker som finns i Sverige är Massimo Dutti och Zara 
och dessa finns i ett sjuttiotal länder över flera kontinenter12. År 2003 öppnade Zara den 

                                                 
6 Hughes, 2005 
7 Andersen, 1984 
8 Hofstede, 1991 
9 Svenska Dagbladet, 2005-12-19 
10 Aronsson, 2005 
11 Ledarna Sveriges chefsorganisation, 2002-08-28  
12 http://www.inditex.com 
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första filialen i Sverige och Massimo Dutti som tidigare drevs som franchise i landet 
togs över i Inditex:s regi år 2001.   
 
Mango är ett betydligt mindre företag än Inditex men har ändå hela 800 butiker i 79 lika 
länder varav två ligger i Sverige.13. År 2002 öppnade Mango sin nyaste butik på Sergel-
gatan i Stockholm. Innan dess fanns redan en butik i Göteborg som till en början var 
franchise ägt, men även denna tillhör numera Mango14.   
 
 

METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens metodupplägg, urval och tillväga-
gångssätt. Därefter har vi för avsikt att resonera krig uppsatsens trovärdighet och reli-
abilitet. 
 
Det är viktigt att författare väljer rätt redskap för att angripa problemet vid uppsatsarbe-
te då det är genom metoden forskarna får fram all den information som behövs för att 
besvara de frågeställningar uppsatsen avser att belysa. Det finns en mängd olika veten-
skapliga synsätt. Vi anser att det hermeneutiska förhållningssättet är det mest lämpade 
för vår studie. Detta synsätt innebär att delar av en text, situation etc. endast kan förstås 
genom att den tolkas utifrån helheten15. Uppsatsförfattarna börjar med att studera vissa 
delar för att med tiden förstå helheten och sedan växelvis fördjupa sig i delar och helhet 
för att få en komplett bild av studieobjektet. Detta brukar kallas för den hermeneutiska 
cirkeln16.  
 
Teorier, referensramar, begrepp och värderingar är exempel på vad som kan kallas för 
förförståelse17. Uppsatsförfattarnas förförståelse, i detta fall periodvis boende i Spanien 
och kunskap i det spanska språket och kulturen, är central inom det hermeneutiska syn-
sättet. Förförståelsen påverkar hur vi tolkar verkligheten och analyserar vårt material. 
Uppsatsförfattarnas uppgift inom hermeneutiken är att tolka informanternas upplys-
ningar och förstå deras beteende eller reaktioner på ett ”bättre sätt” än vad de själva 
gör18. Detta är i vårt fall möjligt med hjälp av vår breda förförståelse och den djupare 
kunskap inom ämnet som forskaren förväntas ha i jämförelse med informanterna. 
 
Vi kommer att använda oss av en deduktiv ansats, eftersom empirin kommer att tolkas 
med hjälp av redan befintliga teorier inom ämnet. Vi har inte för avsikt, som den induk-
tiva ansatsen, att skapa nya teorier utan vi vill hitta ett mönster i vår empiri och se om 
detta kan härledas till de teorier vi har valt att använda oss av19. På grund av detta blir 
den deduktiva ansatsen det naturliga förhållningssättet i vår uppsats. 
  
                                                 
13 http://www.mango.com 
14 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=65818 
15 Alvesson, Sköldberg, 1994 
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Alvesson, Sköldberg, 1994 
19 Ibid 
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Vi har valt fallstudie med intervjuer som mätverktyg på två spanska företag. Undersök-
ningsmetoden ser generella drag genom att granska delar på djupet och detta anser vi ge 
en bred och analyserbar empiri för vår uppsats till skillnad från ”surveyundersökningen” 
som lätt förlorar djupet till förmån för bredden20.  
 
En av anledningarna till vårt val av företag har varit att Inditex och Mango är två stora 
spanska företag som expanderar och är välkända även i Sverige21. Dessa företag repre-
senterar något som under lång tid har varit en stor inkomstkälla för Spanien nämligen 
textilindustrin. Att företagen, framförallt Inditex, under de senaste åren har expanderat i 
Sverige samt visar goda försäljningsresultat världen över gör att företagen blir ännu mer 
intressanta för vår uppsats22.   
 
För denna deduktiva fallstudie finner vi den kvalitativa ansatsen vara mest lämpad då 
meningen med vår studie är att utgå från studieobjektens perspektiv och förväntar oss en 
öppen och mångtydig empiri i enlighet med den kvalitativa studiens kriterier23. Vi har 
för avsikt att på detta sätt finna ett mönster i intervjuerna och tolka informanternas svar 
enligt vår teori och därefter dra slutsatser.  
 

Urval och tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att både genomföra personliga intervjuer och att ta fram fakta från olika ty-
per av skriftliga källor för att belysa vårt syfte på ett omfångsrikare plan. Detta för att få 
så mycket information som möjligt, vilket vi anser öka kvalitén i undersökningen. Vi 
har förhoppningen att på så sätt få bredare kunskap i ämnet än om vi bara hade använt 
oss av en metod för datainsamling.  
 
Intervjuerna som vi har genomfört har varit av en icke-standardiserade art, vilket inne-
bär att intervjufrågorna både har kommit att omformuleras och ordningsföljden har änd-
rats under intervjuernas gång (intervjufrågor se bilaga 1). Detta beror på att vi anser det 
vara viktigt att vara flexibel och lyhörd för intervjuobjektens svar och uttalade reaktio-
ner på våra intervjufrågor för att få ut mesta möjliga information. Vi har dock använt 
oss av semistrukturerade intervjuer, som har hjälpt oss att ha en struktur på frågorna, i 
form av en checklista. Detta har varit ett medvetet val, eftersom frågorna är formulerade 
efter de ämnen som våra teorier i den teoretiska referensramen tar upp. Trots detta har 
det funnits visst utrymme för de intervjuade att själva kunna styra intervjuerna genom 
spontana tankar och diskussioner inom ämnesområdet. För att ge utrymme för egna re-
flektioner valde vi även att ha ett antal öppna frågor, som gav intervjuobjekten fritt ut-
rymme för egna reflektioner. Alla intervjufrågor ställdes till samtliga informanter obe-
roende av arbetsuppgift och position på företaget. 
 
Det har varit tidskrävande och svårt att få tag på intervjuobjekt då företagen vi valt ut 
för studien visade sig ha en mycket sträng policy av kontroll på den information som 
lämnas ut. Inditex ville inte tillåta de anställda att ställa upp på intervjuer eller liknade 
                                                 
20 Descombe, 2000 
21 Aronsson, 2005 
22 http://www.di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fArticleID%3d2005 
23 Alvesson, Sköldberg, 1994 
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utan ett godkännande av högre ledning. Det kan bero på Inditex:s grundare Amancio 
Ortega vägrar låta sig eller någon annan i företaget intervjuas24 Vi har bland annat varit 
tvungna att kontakta företagen, både per e-post, telefon och i några fall har vi till och 
med varit inne i butikerna vid upprepade tillfällen för att få kontakt med eventuella in-
formanter.  
 
Chefen för Skandinavien på Inditex har varit svår att få tag på och vi har därför försökt 
kontakta honom ett antal gånger för att be om lov att intervjua en butiksansvarig i Sve-
rige. Efter lång tid och sedan ett e-mail skickats där vi presenterade vår intention med 
uppsatsen och de intervjufrågor vi hade för avsikt att ställa fick vi svar och ett godkän-
nande för intervju.  
 
Andra hinder som vi har stött på har varit en informant som utan att meddela oss inte 
kom på utsatt tid och en annan som inte svarade trots ihärdiga försök att få kontakt med 
denne. Två av informanterna har också begärt att få vara anonyma, eftersom de ansåg 
att informationen skulle kunna skada deras relationer till arbetsgivaren. Detta anser vi 
belysa och spegla ämnets känslighet och också visa att vår frågeställning är mycket in-
tressant.  
  
Vårt urval har baserats dels på problematiken att få intervjuobjekt och dels genom kon-
takter som senare har resulterat i fler kontakter (den så kallade snöbollseffekten). Vi har 
intervjuat 6 personer varav två har valt, som tidigare nämnts, att vara anonyma. Bland 
våra intervjuobjekt finns både ledare och medarbetare på olika positioner inom företa-
gen.  
 
Samtliga intervjuer har pågått mellan en till två timmar vardera och intervjuerna har för 
det mesta skett på ”neutral plats” dvs. på diverse caféer. Endast en intervju skedde i en 
butik.   
 
Under intervjuernas gång ställde en av oss frågorna, men båda hjälptes åt att anteckna 
svaren. Anledningen till att vi valde att göra på detta sätt var att vi ville kunna jämföra 
våra anteckningar och tolkning av svaren då vi är väl medvetna om att individer uppfat-
tar saker och ting på olika sätt. Direkt efter intervjutillfället sammanställde vi intervju-
erna för att inte iakttagelser och svar skulle falla i glömska.  
 
Den första intervjun genomfördes den 12 oktober 2005 med informant X (innehar en 
lite högre position inom företaget i Sverige) på Inditex som valde att vara anonym. 
 
Den andra intervjun genomfördes den 20 oktober med informant Y på Inditex (butiksbi-
träde) som även valde att vara anonym. 
 
Den tredje intervjun genomfördes den 24 oktober med Carolina Höijd (vice bu-
tiksansvarig/ second manager) på Mango i Stockholm.  
 
Den fjärde intervjun genomfördes den 21 november med Eva Klarbo ( butikschef/shop 
manager) på Zara i Stockholm. 

                                                 
24 Nandorf, 2003 
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Den femte intervjun genomfördes den 22 november med Kristina Thomsen-Hall (bu-
tiksbiträde) på Mango som orderansvarig i Stockholm. 
 
Den sjätte intervjun genomfördes den 23 november med Lina Malmkvist (merchandi-
ser/visuellmanager) på Mango i Stockholm.  
 

Trovärdighet och reliabilitet 
 
Validiteten, d.v.s. forskningens giltigheten, är viktig i en uppsats eftersom denna skall 
bygga på väsentlig och trovärdig data. I kvalitativa studier anser vi att det är svårt att 
tala om validitet när det gäller analysen av en studie eftersom det handlar om subjektiva 
bedömningar och åsikter och det inte finns något ”sant” värde. Beroende på vem som 
gör undersökningen kan tolkningen variera kraftigt därför måste forskarens påverkan på 
resultatet beaktas. Detta betyder inte att resultatet skulle vara felaktigt eller utan verk-
lighetsförankring utan snarare visar det på den oändliga mångfald som individen inne-
har vid interaktion25. Vi har därför valt att använda begreppet trovärdighet, eftersom att 
vi anser att detta kan diskuteras i en kvalitativundersökning när det gäller frågan om hur 
insamling och urval av material har gått till.  
 
Vi anser att trovärdigheten när det gäller insamling och urvalet av material i vår uppsats 
blir högre på grund av att vi inte enbart har använt oss av en metod utan av flera. Vi har 
använt oss av en så kallad triangulering detta med hjälp av intervjuer, sekundära källor i 
form av litteratur, artiklar, teorier osv. Triangulering innebär att forskaren använder sig 
av flera datainsamlingsmetoder för att får en mer nyanserad och fylligare beskrivning av 
sammanget. Trianguleringen i sig medför ofta en högre trovärdighet, eftersom resultatet 
inte bekräftas bara från ett håll utan från flera26. 
  
Även reliabiliteten, d.v.s. pålitligheten, i en studie är viktig. Med reliabilitet menas att 
mätningen skall ge tillförlitliga och stabila svar, det vill säga att även om mätningen 
hade gjorts vid ett annat tillfälle hade svaren blivit de samma27. Att vissa av våra källor 
är anonyma behöver inte enbart ses som en nackdel i vår studie. Intervjupersonen kan 
på detta sätt vara personlig och lyfta fram vad han/hon egentligen tycker istället för att 
vara partisk med företaget. Under dessa omständigheter blir svaren mer tillförlitliga om 
informanterna får lov att vara anonyma, eftersom det har visats sig vara ett känsligt 
ämne vi berör. Vi anser att detta har bidragit till att de som annars inte skulle ha haft 
möjlighet att kunnat utrycka sina egna uppfattningar nu har fått göra detta utan företa-
gets inblandning. Alvesson och Sköldberg påpekar även detta i sin bok och menar att en 
källa kan ha intresse av att snedvrida information så att det gagnar de egna intressena, 
som i vårt fall skulle kunna vara att få ha kvar sitt arbete eller en bra relation med sin 
arbetsgivare28. Detta anser vi stärka våra källors reliabilitet då intervjuobjekten inte har 
besvarat frågorna som representanter i organisationen utan hur de som anställda person-
ligen upplever situationen på sin arbetsplats. Det är därför inte viktigt vilka personerna i 
                                                 
25 Descombe, 2000 
26 Ibid 
27 Eriksson, Widersheim-Paul, 2001 
28 Alvesson, Sköldberg, 1994  
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fråga är utan det vi är intresserade av är deras uppfattning av situationen på sin arbets-
plats samt att undersöka om det finns ett mönster bland uppfattningarna hos de anställda 
på dessa två spanska företag. Detta mönster visar hur hög eller låg reliabilitet vår studie 
har, eftersom vi anser att ju fler liknande svar hos informanterna desto mer tillförlitlig är 
mätningen.  
 
Båda uppsatsförfattarna har bott i Spanien och studerat spanska i många år. Detta har i 
sin tur underlättat och givit en bra förförståelse för den spanska mentaliteten, företags-
kulturen och även varit till fördel vid kontakt med de spanska företagen. Vår svenska 
uppväxt speglar naturligtvis i hur vi tolkar information och vilken attityd vi har till olika 
typer av företagskulturer och agerande inom dessa. Dock är det inte alla gånger positivt 
med förförståelse då det kan påverka författarnas tolkning av materialet, men i vårt fall 
tycker vi att det ger en bra balans mellan förförståelsen för Spanien och vår grundläg-
gande förståelse för omvärlden genom de ”svenska forskningsglasögonen”.   
 
Eftersom att vi har använt oss av intervjuer där människors personliga åsikter och vär-
deringar framkommer har vi som tidigare nämnt för avsikt att tolka våra informanter 
samt försökt hitta mönster i deras svar. En viktig aspekt i att tolka data är att författarna 
kan uppfatta informantens information på ett sätt som inte var menat från dennes sida 
och på så sätt misstolka den insamlade informationen29. För att undvika detta har vi valt 
att stämma av de renskrivna intervjuerna med informanterna. 
 
 

TEORI 
 
I den här delen kommer vi att ta upp de olika teorier och definitioner som vi tycker är 
relevanta för vår uppsats och dess frågeställning. Detta för att få en mer överskådlig 
helhetsbild av ämnet. Det vi berör i detta avsnitt är; Interactional framework, ledarskap 
i andra länder, definition av ledarskap samt kulturbegrepp, Hofstedes mentala pro-
grammering och de fem olika dimensionerna, organisationskultur, kulturmanifestatio-
ner och slutligen The Situational leadership model 
 

Ledarskap 
 
Ledarskap innefattar mycket mer än bara ledarens personliga egenskaper. Hur ledaren 
beter sig i olika situationer, vad ledaren har för tidigare erfarenheter och bakgrund blir 
därmed även de västenliga kvalitéer som utmärker en god ledare från en dålig. För att en 
ledare ska lyckas med sitt ledarskap bör han/hon också se till sina medarbetare och till 
situationen. Vi har valt att inte göra någon definitionsskillnad mellan ledare och chef. 
 

                                                 
29 Descombe, 2000 
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Interactional framework 
 
Enligt Hughes förklarade Fred Fiedler att ledarskapet är ett samband mellan ledare, me-
darbetare och situation30. Han menade att man inte kunde isolera en av faktorerna för att 
förklara ett beteende inom en organisation utan att man kunde se det som ett ramverk. 
Teorin ”Interactional framework” eller interaktivt ramverk som vi har valt att kalla det 
på svenska, betonar att det är av vikt att studera de tre faktorerna och hur de interagerar 
tillsammans och alltså inte särskilja dessa.   
 
 

 
 
Medarbetare

 
 
    Situation 

 
     Ledare 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Figur: 1. Interactional Framework, Fiedler31. 
                                              
 
Här nedan förklarar vi de olika cirklarna i modellen enligt Hughes som har tolkat Fidler;  
 

Ledaren 
Det finns många olika komponenter som kan påverka ledaren i interaktion med andra.  
Beroende på varje ledares unika bakgrund, kultur, intressen och motivation kan ledar-
skapet te sig på olika sätt. Exempelvis kan ledarens temperament ha en väldigt avgöran-
de roll i ledarskapet då en lugn och sansad ledare som inte förhastar sig har större chans 
att få fullständig och korrekt information i tid, än en mycket temperamentsfull ledare. 
Andra viktiga faktorer är hur ledaren har uppnått sin position. En ledare som har arbetat 
sig uppåt i hierarkin kan i många fall lättare få respons från sina medarbetare än en vald 
ledare. Viktigt är också att betona att en ledare som har varit verksam inom samma före-
tag en längre tid men i en mer underordnad position utför sina arbetssysslor effektivare 
och brinner mer för organisationen än en ledare som kommer ”utifrån”, dvs. får chefpo-
sitionen direkt32. Medarbetarnas medverkan i valet av ledaren är även det en viktig 
aspekt då medarbetarna har lättare att identifiera sig och följa en ledare som de själva 
har varit med och valt. 
  

                                                 
30 Fred Fidler (1967) enligt Hughes, 2005. 
31 Hughes, 2005, sid 24 
32 Huges, 2005 
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Men hur mycket man än studerar ledaren som ett enskilt element, blir analysen av ledar-
skap ofullständig utan de andra två faktorerna. 
 

Medarbetarna 
Ledarskapsprocessen påverkas i lika stor grad av medarbetarnas förväntningar, person-
liga egenskaper, kultur, mognadsnivå, kompetensnivå och motivation. Medarbetarnas 
motivation för att genomföra sitt arbete är väldigt viktig, då medarbetare som delar leda-
rens visioner, mål och värderingar har en högre arbetsmoral än de som har en annan 
uppfattning än ledaren. Att kämpa för organisationens bästa borde vara ett uppdrag som 
ligger lika mycket i ledarens intresse som i medarbetarnas. 
 
Medarbetarna kan även mer aktivt vara delaktiga i ledarskapsprocessen genom att vara 
flexibla och öppna för förändringar. Medarbetare som har en positiv inställning till 
självutveckling kommer med stor säkerhet att värderas mer och bli belönade. Även om 
vi skulle veta allt om en given ledare och en given grupp av medarbetare, så är analysen 
av ledarskap ofullständig innan vi vet hur ledaren och medarbetarna påverkas i en given 
situation. 
 

Situationen 
I olika situationer reagerar ledare och medarbetare på olika sätt som inte går att förut-
spå. Detta kan delvis bero på vilken kultur ledaren kommer ifrån men även andra fakto-
rer är väsentliga. För att ledarskapet skall fungera fullständigt korrekt krävs det att både 
ledaren och medarbetarna kan anpassa sig till varje enskild situation på ett bra och över-
tygande sätt. Det gäller som ledare och medarbetare att kunna hantera både komplexa 
och enkla situationer. Hela idén om ett interaktivt nätverk går ut på att försöka förstå 
varje enskild ledares ledarskapsstil utifrån medarbetarnas och den givna situationens 
förutsättningar. 
  

Ledarskap i olika länder 
L. L. Cummings, D.L. Harnett och O.J. Stevens tar i sin forskningsrapport ”Risk, Fate, 
Conciliation and Trust: An International Study of Attitudinal Differences among Execu-
tives” (1971) upp skillnaden i ledarskap hos verkställande direktörer i fem olika regio-
nala kluster; Grekland, Spanien, Central Europa, Skandinavien och USA genom att stu-
dera fyra grundläggande attityder (risk, självbestämmande, medling/förlikning och till-
lit). Bland annat kom de fram till att Spanien var det land där VD:n använder sig av 
högst medling/förlikning på skalan (58.0) medan USA hade den lägsta siffran (se bilaga 
2). Skandinavien hamnade näst sist på skalan (51,9). Vad det gällde risktagandet så 
hamnade Skandinavien näst längst upp på skalan med (35,7) och Spanien hamnade näst 
längst ner på skalan (se bilaga 3). Självbestämmandeskalan visade att Spanien hade den 
hösta nivån av extern kontroll medan Sverige låg i mitten av skalan och USA betonade 
mest den interna kontrollen. Slutligen visade tillförlitskalan att Grekland och Spanien 
låg i toppen på (42,6) respektive (37,1), vilket innebär att de inte har så mycket tillit för 
sina medarbetare (se bilaga 4). USA hamnade även här lägst ner på skalan vilket bety-
der att VD:n finner det viktigt att lita på sina anställda.  
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Det rapporteras att internationella managementskolor är överens om att man inte bara 
kan anta att ett ledarskap som är effektivt i en kultur självfallet även måste vara det i en 
annan kultur 33. Studierna inom ledarskap har ändrat karaktär från att innehålla traditio-
nella transaktionsmodeller till att beröra mer transformella och karismatiska ledar-
skapsmodeller. Transaktionsledarskap uppstår när ledare och medarbetare har någon typ 
av utbytesrelation för att få behov tillfredsställda. Dessa relationer tenderar inte att re-
sultera i varaktiga relationer eller organisationsförändringar utan legitimerar status q
o

u-

                                                

34. Transformellt ledarskap innebär en förändring av status quo. Ledare med denna 
ledarskapsstil har en vision och motiverar medarbetarna att vara aktiva deltagare i orga-
nisationsförändringen35.   
 
Studier har visat att de positiva effekterna av att implementera transformellt och karis-
matiskt ledarskap, framför det traditionella transaktionsledarskapet, blir tydliga36. Rap-
porten hänvisar till Bass (1990) och Dorfman (1996), som menar att detta synsätt skapar 
större arbetstillfredsställelse, organisatorisk engagemang samt högre prestationsförmå-
ga.  
 
I undersökningen, Expatriate leadership: An organizational resource for collaboration, 
undersöks hur den grundläggande kulturen påverkar ledare som arbetar internationellt37. 
Forskningsartikelns författare anser det nödvändigt, för ledare som arbetar internatio-
nellt, att utveckla relationer över de kulturella gränserna för att bli så effektiva så möj-
ligt. Artikeln understryker också vikten av att förstå sin egen kultur samt betydelsen av 
att ha olikheterna i kulturen mellan den egna och det nya landet i åtanke. Detta menar 
författaren möjliggör ett vidare och djupare perspektiv som i sin tur har som följd att 
både ledare och anställda kan interagera med varandra på ett enklare och smidigare sätt 
än om man inte tar hänsyn till detta38. De visade sig också att det inte alls var ovanligt 
att företagen hade organisatoriska uppförandekoder som inte överensstämde med nor-
merna i destinationslandet, eftersom det som ansågs etiskt i ett land inte alltid var det i 
ett annat.  
 
I artikeln Understanding values and expectations of foreign employees creates a better 
company av Michael Segalla kommer författaren fram till att nationaliteten och den 
kulturella bakgrunden är avgörande för många styrningsproblem inom human resource. 
Detta specifikt i situationer när företag slås samman eller öppnar filialer utomlands39. 
Författaren talar om förväntningar som både anställda och ledning har, men som inte 
överensstämmer med varandra. Den anställde förväntar sig att ett ”vanligt” anställ-
ningsproblem skall bemötas på ett visst sätt, men om ledningen är av en annan uppfatt-
ning blir detta till en konflikt. Det som företagsledningen förväntar sig av personalen 
skall förkroppsligas av de chefer som befinner sig på plats på de nya marknaderna. Des-
sa förväntningar utvecklas över tiden och är en del av företaget och alltså även hemma-
marknadens kultur.  

 
33Rajnandini Pillai, Terri A. Scandura och Ethlan A. Williams, 1999  
34 Hughes, 2005 
35 Ibid 
36 Rajnandini Pillai, Terri A. Scandura och Ethlan A. Williams, 1999 
37 Cassiday, 2005 
38 Ibid 
39 Segalla, 2001 
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När det gäller rekrytering på högre poster visar undersökningen att spanska chefer helst 
anställer individer med samma nationalitet. Detta gör att utländska kandidater har en 
stor nackdel vid arbetsintervjuer, speciellt om de är mycket högutbildade. Det visade sig 
i undersökningen att spanjorer tillsammans med tyskar krävde bred kompetens, men att 
det fanns en ovilja att ta in utomstående. Författarna menar att detta är en konsekvens av 
att många är måna om att bevara sina nuvarande positioner inom gruppen.  
 

                                                

I artikeln Culture and career advancement in Europe: promoting team players vs. fast 
trackers, har författarna kommit fram till en liknande slutsats. Artikeln visar att de la-
tinska länderna, där Spanien ingår, föredrar intern befordran vid tillsättning av poster 
inom företaget och tiden den anställda har arbetat inom företaget premieras mer än det 
arbete som har utförts 40. Även här betonas att man ofta ser till den egna positionen när 
man tillsätter och väljer nya medarbetare. Åldersskillnader bland de latinska cheferna 
kan skilja undersökningssvaren och resultaten åt en aning enligt artikeln. 
 
Dagens Industri publicerade den 27 december 2005 en artikel benämnd ”Lagomlandet 
Sverige extremare än vi tror”, som redogör för Word Values Surveys undersökning. 
Denna undersökning genomförs vart femte år och behandlar attityder och värderingar i 
81 länder runt om i världen41. Den senaste undersökningen publicerades år 2004 och 
rapporterar att Sverige utmärker sig inom en rad områden. Enligt Åkerbergs rapport 
konstateras att svenskar är mer tillitsfulla, individualistiska, jämställda, toleranta, otradi-
tionella o.s.v. än andra nationaliteter. Att svenskar anses vara världens mest toleranta 
folk är något som även folklivsforskaren och etnologi professorn Åke Daun håller med 
om. Thorleif Petterson, ansvarig för Sveriges bidrag till World Values Surveys, menar 
att tilliten i Sverige har ett drag av helighet. Tilliten kan med andra ord ha ersatt svens-
karnas religion som andligt värde menar han42. Anledningen till att svenskar litar på 
varandra är för att vi är så jämlika. Åkerberg skriver i artikeln att Daun hävdar att Sve-
rige och Italien i europeiska studier framställs som raka motsatser. Detta anses delvis 
bero på att misstänksamheten är som störst i Medelhavsländerna.  
 
Jämlikheten i Sverige anser Daun bero på den utpräglade Jantelagen som gör Sverige, 
Norge och Danmark till de länder de är idag, där individer som har det bättre ställt inte 
skall träda fram allt för mycket43. Dock menar Daun att denna uppfattning sakta men 
säkert kommer att suddas ut på grund av exempelvis internationaliseringen. Svenska 
medborgare är enligt artikeln de som är mest individualistiska och som mest fokuserar 
på att nå självförverkligande. Åkerberg skriver även att Daun menar att svenskar förenar 
både individualism och kollektivism något som andra länder anser vara en egendomlig 
blandning. Petterson avslutar artikeln med att hävda att;  
 
”Nästan alla länder rör sig mot ett större självförverkligande, större sekularisering och 
mer individualistiska samhällen. Sverige ligger i den absoluta framkanten i den kultu-

 
40 Segalla, Rouziès, Flory, 2001 
41 Åkerberg, 2005 
42 Ibid 
43 Ibid 
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rella utvecklingen och världen går således inte mot en amerikanisering utan mot en 
försvenskning”44. 
 

Kultur 
 
Hur ledare och medarbetare agerar i en viss situation speglas ofta av deras kultur, som 
vi tidigare har nämnt45. Med kultur förstår vi enligt nationalencyklopedin som citerar 
Taylor; 
 
"den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, tro, moralbegrepp, rättsföre-
ställningar, seder och alla övriga färdigheter och vanor en människa har förvärvat som 
samhällsmedlem" 46. 
 
Kulturer skiljer sig åt från samhälle till samhälle och idag när så många företag arbetar 
över nationer och regioner blir det därför extra viktigt att kunna lösa problem över dessa 
gränser47.  Det är viktigt att förstå skillnader men också likheter mellan olika människor 
från olika kulturer för att kunna komma fram till beslut och sedan implementera dessa 
på bästa sätt. Men trots att detta har poängterats under lång tid är det än i dag vanligt att 
betydelsen glöms bort. Det kan vi se då många företag fusioneras men misslyckas i två 
av tre fall, eftersom parterna har bristfällig eller ingen kunskap om de olika företagskul-
turerna och/eller landet där företaget har sina rötter48.   
 

Kultur som mentalprogrammering 
Geert Hofstede kallar en människas inlärda tankesätt, känslor och handlingsmönster för 
själens mjukvara och denna förutser vilka reaktioner som är sannolika med utgångs-
punkt i individens bakgrund. Naturligtvis beror inte alltid en människas reaktioner på 
dess bakgrund utan andra faktorer som inte är kopplade till denna kan spela in, exem-
pelvis plötsliga infall, kreativitet, nya idéer etc.49. Men de faktorer som Hofstede tar upp 
handlar just om kultur som kan härledas till uppväxten.  
 
När Hofstede talar hur vi skapar vår kulturella bakgrund menar han att inlärningsproces-
sen sker tidigt i livet och beror på den sociala miljö som familj, vänner, samhället etc. 
utgör. Då kulturen utgår ifrån den sociala miljön hävdar Hofstede att den är inlärd och 
därmed inte ärvd. Den mentala programmeringen, en människas sätt att vara, delar 
Hofstede in i tre delar; människonaturen, som representerar den universella ärvda 
”mjukvaran”, kultur, som är inlärd och som delas med en grupp samt personlighet, som 
är unik för varje person.  
 
 

                                                 
44Åkerberg, 2005 sid 6 
45 Hofstede, 1991 
46 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233228&i_word=kultur 
47 Hofstede, 1991 
48 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=96000&previousRenderType=2 
49 Hofstede, 1991 
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Nationella kulturskillnader  
 
Det är viktigt att använda sig av de nationella skillnaderna med en viss försiktighet en-
ligt Hofstede, eftersom det är skillnad på nationer och samhällen. Samhällen är historis-
ka och levande utvecklade former av sociala organisationer. Begreppet ”en gemensam 
kultur” överensstämmer egentligen mer med begreppet samhälle än med begreppet na-
tion eller land. Nationer tillkom först på 1900–talet och därför är vissa länder relativt 
nybildade och saknar en gemensam historia. Vissa nationer som har en längre historia 
har starkare band och dessa gör att det också finns mycket likformigheter i dessa männi-
skors mentala programmering. Samtidigt som Hofstede hävdar att nationalitet skall bru-
kas med aktsamhet säger han att det ofta är det enda sättet att få en rationell förklaring 
på hur människor i olika länder tolkar världen50.  
 
För att förstå hur en företagsledare fungerar i andra länder är det bra att veta hur de eko-
nomiska, historiska, religiösa, familje-, språkliga förhållandena m.m. ser ut i landet. 
Bakgrundkunskapen om regionen är viktig eftersom det ”i kulturen inte finns några 
genvägar till affärsvärlden”51. Kulturen i en organisation är beroende och styrs av större 
kulturella processer i organisationens omgivning.  
 
Hofstede har själv genomfört en undersökning där han studerat kulturella skillnader på 
den nationella nivån inom en organisation. Undersökningen gick ut på att låta över 
116 000 anställda inom IBM koncernen på 72 dotterbolag med representanter från över 
50 olika länder med 38 olika yrken svara på frågor angående värderingar som var relate-
rade till arbetet. Dessa relaterades också till demografi, ekonomi, politik osv. Det 
genomfördes efteråt en sammanställning för att se om nationaliteten hade någon bety-
delse för hur man valde att svara. Fyra faktorer eller dimensioner som Hofstede har valt 
att kalla dem, utgör undersökningens grundstenar och dessa är; maktdistans, kollekti-
vism gentemot individualism, kvinnligt gentemot manligt och osäkerhetsundvikande. 
Detta i sin tur byggde på en undersökning gjord av Ruth Benedict och Margret Mead 
genomförd tjugo år tidigare. Hofstede ansåg sig finna ett mönster och utifrån detta gra-
derades varje land på en skala från 0-100 som visar om den nationella kulturen infattar 
lite eller mycket av de fyra olika faktorerna. Detta stämde mycket väl överens med re-
sultatet från den tidigare undersökningen gjord av de båda tidigare namngivna kvinnliga 
forskarna och även med en undersökning gjord i Schweiz av Hofstede själv.  
 
Liknande undersökningar har senare gjorts och typen av enkät som delades ut på IBM 
heter idag ”Value Survey Modules”. Alla de fyra dimensionerna har inte bekräftats un-
der de sex stora undersökningar, som har gjorts på ämnet av olika forskare under perio-
den 1990 till 2002. Men enligt den senaste versionen av Organisationer och Kulturer 
(2005) har en dansk forskare vid namn Mikael Söndergaard visat att de tillsammans i 
genomsnitt bekräftar alla fyra dimensionerna.  
 
Under 1980-talet slog Geert Hofstede ihop sig med en annan forskare, Bond, och de 
kom då fram till att ”Value Survey Modules” var skapad av ”västerlänningar”, men 
hade applicerats på andra länder som inte hade samma värderingar som i det väster-

                                                 
50 Hofstede, Hofstede, 2005 
51 Hofstede, Hofstede, 2005 sid 34 
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ländska samhället. Därför modifierade de enkäten tillsammans med en forskargrupp och 
översatte materialet till kinesiska och engelska. I resultatet kunde forskarna urskilja att 
osäkerhetsundvikande inte hade någon motsvarighet utan att den istället kunde bytas ut 
mot en annan femte faktor nämligen tidsdimensionen. Denna kallade Geert Hofstede 
för, långsiktig kontra kortsiktig inriktning.  
 

Hofstedes fyra dimensioner – Spanien/ Sverige  
 
Här nedan presenteras Hofstedes fyra dimensioner med Spanien och Sverige i fokus.  
 

Maktdistans 
Maktdistans handlar om hur länder och företag hanterar att människor är ojämnlika. Det 
handlar också om att människor har olika bakgrund. De sociala ”klasserna” är indelade i 
över-, medel- och underklass. Även hur tillgången och möjligheten att dra nytta av sam-
hällets fördelar, exempelvis utbildning, fördelas bland grupperna är av intresse. Det vi-
sar också i vilken utsträckning medlemmarna i en nation är villiga att acceptera en 
ojämn fördelning av makt, välstånd och status enligt Hofstede. Inom ett företag påver-
kar maktdistansfaktorn också hur kommunikationen mellan över och underordnade 
sker. En nation med låg grad av maktdistans, som Sverige, accepterar inte stora klyftor 
mellan medarbetare och chef, medan en nation med högre maktdistans, som Spanien, 
ser det som naturlig del av samhället och då även i företagen. I Sydeuropa är en direktör 
alltid ”herr” direktör medan det i Sverige inte finns några hinder för att vara informell 
och kalla varandra vid förnamn52.  
 
De nordiska länderna är exempel på länder med låg grad av maktdistans medan länder 
som Malaysia, Guatemala och Panama toppar listan på länder med hög maktdistans. 
Spanien har i undersökningen 57 maktdistanspoäng medan Sverige ligger på 31(se bila-
ga 6). Detta visar att Sverige har en lägre toleransnivå av distans mellan olika positioner 
i företaget än vad Spanien har, där det hierarkiska systemet upprätthålls på ett annat sätt. 
De olika positionerna i ett företag kan i ett låg- maktdistansland uppfattas som organisa-
toriska bekvämligheter eftersom personalen i olika befattningar ofta ser på varandra 
som relativt jämlika.53  
 
I länder med stor maktdistans uppfattar överordnade och underordnade varandra som 
existentiellt ojämlika och det hierarkiska systemet anses baserad på denna existentiella 
ojämlikhet. Löneskillnaderna är ofta stora mellan de hierarkiska blocken och statussym-
boler spelar en betydande roll för att visa vem som har makt i företaget. Makten är cent-
raliserad och de underordnade förväntas att bli beordrade eftersom en tydlig hierarkisk 
struktur råder. I en organisation eller en region som förlitar sig på en ojämlik fördelning 
av makten skapas en hierarki lätt, eftersom de inblandade är vana vid detta och därför 
inte förväntar sig något annat54. 
 

                                                 
52 Trompenaars, 1998 
53 Hofstede, 1991 
54 Ibid 
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Generellt är relationerna i en familj ett bra mätinstrument för att se hur maktdistansen 
ter sig i ett område. I ett land med hög maktdistans förväntas barnen i en familj att lyda 
sina föräldrar utan att ifrågasätta och självständighet är inget som uppmuntras därför att 
respekten för de äldre är oerhört viktig. Utbildningen är ”lärarcentrerad” och eleverna 
ska strikt följa direktiv. Ett land med lägre maktdistans uppfostrar sina barn till att bli 
självständiga och snabbt kunna klara sig själva och barnen tillåts säga emot de äldre. 
Det kan tyckas vara banala exempel som Hofstede tar upp, men familjen är grunden till 
hur den mentala programmeringen utformas och det är därför viktigt att ta hänsyn till 
detta.  
 

Graden av individualism  
Både Spanien och Sverige är samhällen där individualismen är hög, om vi jämför med 
övriga länder i undersökningen (se bilaga 7). Med detta menas att banden mellan indi-
viderna är lösa, var och en förväntas sköta sig själv och de sina närmaste i familjen. 
Spanien ligger på 20:e plats och Sverige på 10:e/11:e plats. Detta betyder att de spanska 
arbetsplatserna är mer relationsbetonade än de svenska enligt Hofstede. I Sverige, där 
individualismen är starkare än i Spanien, är ”jaget” också viktigare på arbetsplatsen. 
Jaget betonas och när någon blir anställd eller befordrad antas detta ha sin grund i fär-
digheter55.  
 
Kollektivismen anser Hofstede uttrycka samhällen i vilka människor från födseln och 
framåt integreras i starka, väl sammanhållna grupper, som under personens hela livstid 
fortsätter att skydda honom eller henne i gengäld mot en absolut lojalitet. Befordrar görs 
ofta de som är medlemmar i gruppen medan de som står utanför kan ha mycket svårt att 
komma in på arbetsplatsen. Att säga rakt ut vad man tycker är inte populärt och därför 
undviks gärna direkta konfrontationer, eftersom individens åsikter är förutbestämda av 
gruppen vid en kollektivistisk syn på arbete och samhälle. 
 
Att anställa släktingar och bekanta är vanligt i en mer kollektivistiskt kultur då man an-
ser att det minskar risken för arbetsgivaren. Trots att Spanien är ett individualistiskt 
samhälle används ofta så kallade ”enchufes”, det vill säga kontakter, för att tillsätta per-
soner på höga positioner inom företag56. Att detta anses legitimt på ett annat sätt än i 
Sverige kan förklaras med att de politiska traditionerna är sådana, i hela medelhavsom-
rådet, eftersom staten har kontroll över alla delar av systemet. Exempel på detta är att 
vid maktskifte i Spanien byts även personalen vid statligt ägda radio- och tv-kanaler, 
museer, statliga språk- och kulturskolor, polischefer m.fl. ut för att den styrande reger-
ingen vill ha politiskt likasinnade på dessa poster57. I den maktstyrda organisationen 
eller samhället som är uppbyggt så är befogenheter och inflytande sammankopplat till 
person och position och detta är inte alltid detsamma som att kompetensen styr58.  
 
En hög maktdistanspoäng visar ofta på en hög kollektivfaktor, men det finns undantag 
och Spanien är som tidigare nämnts ett av dessa. Spanien förenar tillsammans med de 
latinska länderna i Europa en ”medelmåttig” (beroende på vad som jämförs) maktdi-
                                                 
55 Hofstede, 1991 
56 Economist, 2004
57 Ibid 
58 Trompenaars, 1998 
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stans med hög grad av individualism. Detta tror den franske sociologen Michel Crozier, 
enligt Hofstede, bero på den traditionella inställningen till auktoriteten, som har sina 
rötter långt tillbaka i tiden, och är därför svår att ändra på. Det är just detta som visas i 
exemplet ovan. 
  
I ett ”rent” individualistiskt samhälle kan däremot familjerelationer på arbetsplatsen ses 
som något negativt, eftersom de kan leda till intressekonflikter och svågerpolitik. Rela-
tionen mellan arbetsgivare och de anställda skall i första hand vara affärsmässig och 
dåliga arbetsprestationer från den anställde eller erbjudande om högre lön från en annan 
arbetsgivare ses som legitima skäl att avsluta en arbetsrelation. De anställdas egenin-
tressen och arbetsgivarens intressen ska sammanfalla medan man i en mer kollektivis-
tisk kultur är en i gruppen och den anställde ska agera i enlighet med gruppens intresse.  
 
USA följt av Australien och Storbritannien har en mycket hög grad av individualism 
medan exempelvis Venezuela och Colombia ligger långt ner på skalan (se bilaga 8). Det 
belyser, vilket Hofstede även nämner, att nästan alla länder med högt välstånd ligger 
högt upp på listan och att det därför finns ett starkt samband mellan ett lands rikedom 
och graden av individualism i dess kultur.  
 

Maskulint/feminint 
Maskulinitet präglar samhällen där sociala könsroller är tydligt åtskilda. Män förutsätts 
vara självhävdande, tuffa och inriktade på materiell framgång medan kvinnor antas vara 
mer anspråkslösa, ömma och engagerade i livets kvalitet.  
 
Femininet utmärker samhällen i vilka de sociala könsrollerna överlappar varandra. Både 
män och kvinnor förutsätts vara anspråkslösa, ömma och inriktade på livets kvalitet.  
 
Högst upp i tabellen rörande maskulinitet/femininet i Hofstedes undersökning ligger 
Japan och längst ner med låga 5 poäng Sverige, som anses ha en mycket feminin kultur. 
Spanien hamnar också på den feminina sidan på plats 37/38 med 42 maskulinitets po-
äng. Man måste dock komma ihåg vilka länder de ställs i motsats till, eftersom poängen 
i tabellen är relativa och inte absoluta positioner59.  
 
I en feminin kultur, såsom Sverige, är de dominerande värdena, enligt Hofstede, omsorg 
om andra och annat resursbevarande. Både män och kvinnor tillåts vara ömma och en-
gagerade i relationer och man skiljer inte mellan pojkar och flickor på samma sätt. I 
arbetslivet understryks vikten av jämlikhet, solidaritet och arbetsmiljökvalitet och kon-
flikter försöker lösas genom kompromisser och förhandlingar. I en maskulin kultur, så 
som exempelvis Japan, är arbetets roll i livet en helt annan än i ett feminint samhälle. I 
maskulina kulturer lever man för sitt arbete då den präglas av materiell framgång. Peng-
ar och statussymboler är viktiga och chefer och arbetsledare skall vara beslutsamma och 
hävda sig själva. Detta innebär också att tvister löses genom kamp tills en sida vinner. 
En stark man/kvinna ses alltid som något positivt medan de lite svagare inte värderas på 
samma sätt.  
 

                                                 
59 Trompenaars, 1998 
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Osäkerhetsundvikande  
Osäkerhetsundvikande definieras som ”till vilken grad medlemmarna i en kultur känner 
sig hotade av osäkra eller okända situationer”60. Överst i osäkerhetsundvikandetabellen 
finner vi Grekland, Portugal och Guatemala medan Spanien har 86 poäng när det gäller 
osäkerhetsundvikande och befinner sig på 10/15 plats (se bilaga 9). Sverige har ett lågt 
osäkerhetsundvikande, 29 poäng, och ligger tillsammans med Jamaica, Singapore och 
Danmark längst ner på listan. Enligt undersökningen är de länder som ligger högt upp i 
tabellen oftast mer expressiva och öppna i sina kulturer både verbalt och fysiskt än de 
som ligger långt ner. Sverige har ett lågt osäkerhetsundvikande. Detta yttrar sig på olika 
sätt t.ex. genom att inte visa starka känslor officiellt. Hofstede anser också att dessa län-
ders medborgare är mer lugna och behärskade än de som har högre osäkerhetsundvi-
kande. Däremot i Spanien, som präglas av ett relativt högt osäkerhetsundvikande ses 
inte utspel och känsloyttringar som något negativt. På arbetsplatser i dessa samhällen 
finns ofta formella och oskrivna regler som reglerar förhållandet mellan arbetsgivarens 
och de anställdas privilegier och förpliktelser. I länder med stor maktdistans fungerar de 
överordnade som regelsättare och den som har mest makt bestämmer och hans ord är 
lag. I dessa samhällen är människan upplärd att den strukturerade och styrda formen är 
lättast att arbeta efter. Därför uppfinns ofta lagar som kanske inte är konsekventa eller 
funktionella. Dessa regler fyller dock en funktion nämligen att inget lämnas åt slumpen.   
 
Undvikande av osäkerhet handlar om hur samhällen lärt sig att manövrera osäkerheten 
med hjälp av t.ex. teknologin, lagar osv. Religionen är annat hjälpmedel som hjälper 
människan med att acceptera den osäkerhet man inte kan försvara sig emot.  
 
Av Hofstedes fyra nationalkulturella dimensioner är det framförallt maktdistans och 
osäkerhetsundvikande som påverkar hur vi ser på företag. Maktdistansen speglar hur 
hierarkin är uppbyggd inom företaget och osäkerhetsundvikandet vilka bestämmelser 
eller tillvägagångssätt som kommer att följas för att nå de önskade målen. Sammanban-
det mellan maktdistans och osäkerhetsundvikande visar hur ett land hanterar företags-
problem. De andra två dimensionerna påverkar vår syn på människorna inom f
get

öreta-

                                                

61.  
 

Kulturmanifestationer 
 
För att förstå sig på en kultur och hitta kulturella skillnader kan man studera samhälles 
kulturmanifestationer. Hofstede beskriver fyra faktorer; symboler, hjältar, ritualer och 
värderingar. Dessa har en faktor gemensamt och det är att de kan vara svårt att tolka 
dem för en utomstående medan det för en ”invigd” ses som självklart. Symboler är det 
ytligaste kulturuttrycket och kan exempelvis vara ord, gester och bilder. Dessa kan vara 
mycket flyktiga och därför anses de som ytliga. Hjältar, är personer som kan vara fiktiva 
eller verkliga och som betyder något inom en kultur och fungerar som ideal och mallar 
för ”rätt” beteende och värderingar. Dessa kan vara t.ex. seriefigurer, en kung eller nå-

 
60 Hofstede, 1991, sid 143 
61 Ibid 
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gon vem som helst som anses betyda något för landet, men dess makt som kulturför-
medlare och samordnare är av betydelse62. 
 
Ritualer är aktiviteter som delas av många som exempelvis en religiös ceremoni, luciafi-
rande eller något liknande som understryker den kulturella sammanhållningen inom en 
viss grupp.  
 
Sist tar Hofstede upp värderingar som är det mest djupgående av kulturuttrycken. De 
anses som kärnan i kulturen då de är undermedvetna och genomtränger kulturen med 
vad som är gott eller ont, rätt eller fel, normalt eller onormalt osv. Värderingarna kan 
vara svårast att förstå för en utomstående av kulturmanifestationerna, eftersom de ligger 
så djupt i människans mentala programmering. Genom att studera hur människor agerar 
kan man dock skaffa sig en förståelse av dem.  
 
De finns flera andra typer av denna modell från teoretiker som t.ex. Hall har utformat. 
Han kallar samma typ av modell, fast uppbyggd i tre delar, för ABC-modellen63. A står 
för artefakter, med betydelsen av något som skapats av människan. Dessa kan jämföras 
med Hofstedes symboler och är synliga delar av kulturen såsom språk, kläder m.m. B 
står för beteende och handling och C är de grundläggande värderingarna som därför 
också är svårast att förändra, eftersom de just är grundläggande och djupt underliggan-
de. Ett visst beteende kan vara svårt för en utomstående att förstå och det är här företa-
gen skall lägga vikten vid internationalisering enligt Hall64. 
 

The Situational Leadership Model 
 
Det är väsentligt att förstå att ledare inte kan bete sig på samma sätt mot alla sina me-
darbetare, då alla individer har olika egenskaper, som ledaren måste ta hänsyn till. Finns 
det då ett optimalt sätt för ledare att anpassa sitt beteende till olika medarbetare och där-
igenom öka sina chanser att lyckas? 
 
Det finns två olika kategorier av ledarskapsbeteende i The Situational Leadership Mo-
del65. Uppgiftsorientering handlar om att man talar om för sina medarbetare vad de skall 
göra, och hur de skall göra det. När man talar om relationsorientering menas detta att en 
tvåvägskommunikation förekommer mellan ledaren och medarbetare. En ledare som är 
relationsorienterad lyssnar, uppmuntrar, förklarar varför en uppgift är viktig och ger sitt 
fulla stöd åt medarbetarna. Beroende på medarbetarnas mognadsgrad, dvs. hur mogen 
en person är för att utföra en viss uppgift, bestäms därefter vilken typ av beteende man 
skall använda sig av som ledare. 
 
Vid exempelvis låg uppgiftsorientering och låg relationsorientering, men hög mognads-
grad kan en ledare i stort sett bara delegera ut en uppgift. Då hög uppgiftsorientering, 
låg relationsorientering och låg mognadsgrad förekommer bör ledaren i stort sett de-
monstrera exakt hur medarbetarna skall göra och inget utrymme för dialog ges. Om man 
                                                 
62 Corkin, Stanley, 2000 
63 Hall,1995  
64 Ibid 
65 Hughes, 2005 
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vill få medarbetarna att utveckla en högre mognadsgrad kan man använda sig av utveck-
lingsanpassning (developmental interventions), vilket innebär att man som ledare an-
vänder det beteendet som beskrivs för en mognadsgrad högre än vad medarbetaren be-
finner sig just vid tillfället. 

 
Figur 2: Situationsanpassad ledarskapsmodell66. 

 
 
Medarbetarnas mognadsgrad beror på vilket ledarskap som man föredrar att välja. En 
medarbetare som befinner sig i ruta S4 är villig, motiverad och har förmågan att utföra 
uppgiften. Detta gör att ledaren, enligt modellen, kan lämna över ansvar för beslut och 
genomförande. Medarbetaren i ruta S3 har förmågan, men är lite osäker eller ovillig. I 
ruta S2 är medarbetaren motiverad, men har ej förmågan eller kunskapen. Medarbetaren 
i ruta S1 har varken kunskapen eller viljan.  

 

TEORETISK REFERENSRAM OCH TILLVÄGAGÅNGS-
SÄTT 
 
I följande avsnitt tar vi upp den teori som kommer att användas i vår analys av fråge-
ställningen. Teorierna finns närmare förklarade i teoriavsnittet.  
 
Det första steget i vår teoretiska referensram är att vi förstår ledarskapet utifrån en hel-
hetsbild med hjälp av Fiedlers tredelade modell, Interactional Framework. Vi har dock 
valt att främst fokusera oss på det spanska ledarskapet utifrån svenska referensramar, 
eftersom de vi har valt att intervjua är uppvuxna i Sverige vilket därför har lett till att 
perspektivet blir svenskt.  
                                                 
66 Hughes, 2005, Sid 369. 
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När vi behandlar Hofstedes teori och hans fyra eller senare fem kulturella dimensioner 
har vi för avsikt att undersöka om dessa dimensioner är synliga i kulturmötet mellan 
Spanien och Sverige, vilket blir vårt andra steg. Vi kommer inte att ta med den femte 
dimensionen (tidsdimensionen), eftersom att vi anser att den inte är lika aktuell för län-
der som Spanien och Sverige då de båda har ”västerländsk” mentalitet. Genom att ut-
ifrån teorin utforma våra intervjufrågor vill vi få fram information för att kunna se om 
Hofstedes resultat överensstämmer med de företag vi undersöker.  
 
Vid situationsanpassat ledarskap handlar det mycket om uppgiftsorientering eller rela-
tionsorientering och hur man ser på personalen. Det tredje steget är att se om de spanska 
företagen använder sig av situationsanpassning genom denna modell och hur detta i 
sådana fall går till.    

 
   

 
 
 
 
 

1. Se ledarskapet ut-
ifrån Fidlers modell. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Undersöka dimensio-
nernas synlighet i kul-
turmötet. 

3. Situationsanpassat 
ledarskap eller ej? 

 
 
 
 
 
 
 
                                                Figur 3: Egen modell över tillvägagångssättet 
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EMPERI 
 
Under detta avsnitt kommer vi att kortfattat sammanfatta intervjuerna, som genomförts, 
genom att ta upp dem i kronologisk ordning inom respektive företag. 
 

Indetex 
 

Intervju genomförd den 12 oktober 2005. Intervjuobjektet arbetar på ett företag inom 
Inditex, men valde att vara anonym. Därför kallar vi informanten för X. 

 
Informant X berättar att det företag inom Inditex som informanten arbetar på är ett 
mycket ”tyst” och hemligt företag. Arbetsmoralen är mycket hög och ledningen har 
ingen förståelse för sjukskrivningar. Detta tror informant X beror på att företaget har 
hög status i Spanien och personalen är räddare att förlora sina arbeten än som är normalt 
hos svenska arbetsgivare. Företaget förstår inte heller attityden hos vissa anställda som 
de anser bara befinner sig på arbetsplatsen för att tjäna pengar och inte för att göra kar-
riär inom företaget. En av många skillnader från ett svenskt företag tror X är att mana-
gers (chefer) ibland kontrollerar vad personalen gör i bakom ryggen på dem.   

 
Informant X uppger att när detta företag inom Inditex kom till Sverige blev de tvungna 
att anpassa mycket, eftersom det inte alls fungerade som man tänkt sig. Företaget hade 
då 200 uppsägningar på en vecka och media började bli intresserade och ville ha infor-
mation, som de naturligtvis blev nekade till. Personalen var missnöjd och facket (facklig 
organisation) blev inkopplat, eftersom företaget i början inte ville att de anställda skulle 
vara med där eller att företaget skulle följa de avtalsenliga lönerna m.m. Till slut blev 
företaget tvunget att rätta sig efter dessa avtal. Ett annat problem som de hade var att 
personalen inte skulle gå på toaletten under arbetstid, dricka vatten m.m. Informant X 
berättar att de spanska cheferna reagerade på de anställdas attityd då de exempelvis ”ha-
sade fötter” m.m. 

  
Informant X förklarar att företaget är uppdelat i olika ”våningar”, i en pyramid. Höst 
upp i pyramiden sitter chefen och grundaren, längre ner sitter en massa andra spanska 
chefer. Längre ned i pyramiden finns en skandinavisk chef, landschef, butikschef och 
avdelningschef. Butikschefen är samma för damavdelningen och denna har hand om 
inköp m.m. Butiksansvarig bestämmer vad man skall köpa in, men måste bekräfta med 
landschefen och eventuellt andra. Vid inköpen måste den butiksansvarige markera för 
personalen på försäljningsavdelningen att han/hon har prestige, bestämmer och är chef. 
Idén är att de alltid skall finnas på sina avdelningar och behöver butikschefen göra något 
pappersarbete får denne ta med det hem efter jobbet. Även arbetsintervjuerna görs i bu-
tiken i något litet hörn. Skyltningen skall se ut som de förslag som har uppvisats ifrån 
provbutiken i Spanien. Ledningen vill att de skall se likadant ut i alla butiker. Att alla 
anställda bär samma kostym speglar också organisationen och visar att det är ganska 
styrt menar informanten. 

 
På företaget har man vissa prioriterade områden som t.ex. kundservice. Detta handlar 
om hur man behandlar kunden från det att den stiger in i butiken till att den tar sin vara, 
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betalar och går ut från butiken. Det finns ett protokoll som styr allt från hälsningsfraser 
till dess att man säger hej då, dvs. allt är styrt. Även arbetsuppgifterna är styrda och 
tidsbegränsade. Morgon och kväll har företaget möten med personalen och feedbacken 
kommer kontinuerligt, eftersom chefen kontrollerar personalens arbete hela tiden. In-
formant X säger att många spanska chefer har en hemsk attityd och hälsar inte på perso-
nalen, dessutom är deras feedback endast negativ.  

 
Informant X menar att det är lätt med öppen kommunikation inom företaget. Alla chefer 
har telefoner och det går att nå dem dygnet runt. En annan positiv sida med det spanska 
ledarskapet är, enligt informanten, när ett problem uppstår, då det tas de upp direkt och 
löses.  

 
Relationerna mellan chef - anställd, eller chef - chef kan se ut på olika sätt. De som har 
höga positioner inom företaget är oftast hjälpsammare än de som har lägre positioner. 
Detta tror informanten beror på att de är rädda att någon skall ta deras plats. Informan-
ten avslutar intervjun med att säga att företaget är mer som en livsstil än som ett arbete.  
 
 
Intervju genomförd den 20 oktober 2005. Intervjuobjektet arbetar på ett av Inditex 
företag, men valde att vara anonym. Därför har vi valt att kalla informanten för Y. 
 

 
Informant Y förklarar under intervjuns gång att det svenska ledarskapet till skillnad från 
det spanska är fritt medan det spanska uppfattas som totalt omvänt. Den spanska ledar-
skapsstilen präglas av hierarki där en mängd olika chefer finns. Detta menar intervju-
personen skapar mycket frustration hos de anställda, eftersom de hela tiden måste be om 
hjälp för att göra returer, felslag etc. då de inte får göra detta på egen hand. Chefernas 
ständiga kontroll gör att de anställda aldrig kan känna sig säkra på sin arbetsplats då 
personalen alltid måste vara på sin vakt och inte lägga sig i dispyter i onödan. Skulle de 
göra det kan detta leda till varningar och i värsta fall avsked.   

 
Enligt informanten anställs personalen inte som i Sverige efter kunskap och erfarenhet 
utan mer efter utseende och personlighet, vilket ofta skapar problem på arbetsplatsen. 
En mellanchef kan på så sätt anställas utan att ha någon som helst erfarenhet. Trots att 
en anställd, som har arbetat på samma arbetsplats i flera år, har mer erfarenhet och kun-
skap om vissa saker måste de ändå rätta sig efter vad den nyanställde oerfarne chefen 
säger. Informanten förklarar vidare att de anställda inom Inditex har ”händerna bundna” 
och att det inte finns någon dynamik inom företaget, eftersom de har strikta regler som 
de måste följa och minsta avvikelse från dessa rapporteras och noteras av mellanchefer-
na. Enligt informant Y är fördelen med att arbeta under spanskt ledarskap att det lätt går 
att härleda till en person då något fel har begåtts. Informant Y menar att det i svenska 
företag är svårt att veta vem som står bakom felet. Informant Y berättar även att det inte 
är någon idé att göra något mer än vad man skall, eftersom man kan få skäll om befo-
genheter överskrids.  

 
Informant Y anser inte att företaget ändrade något vid inträdet i Sverige utan att de fort-
farande var lika ”stelbenta” som från början.  
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De svenska cheferna inom Inditex har ingen frihet enligt informant Y. Befogenheterna 
kan snabbt komma att ändras. Det innebär att en anställd ena dagen kan ha rätt att göra 
exempelvis returer och andra dagen inte, vilket skapar en osäkerhet hos både personal 
och kunder.  
 
Informant Y menar att det inte alls är lätt att få sin röst hörd på grund av hierarkistruktu-
ren och denna medför att ett meddelande ofta försvinner på vägen. Därför menar infor-
manten att det absolut bästa är att på egen hand ta kontakt med högsta chefen utan att 
prata med mellancheferna. För skulle det vara så att mellancheferna säger nej till något 
och högsta chefen godkänner detta så är det högsta chefens ord som gäller. Detta med-
för, enligt informant Y, att det som de lägre cheferna i hierarkin har sagt blir ickegällan-
de och därmed rasar hela företagsstrukturen. Varje morgon skickar huvudkontoret i 
Spanien ut meddelanden till butikerna där det står skrivet vad som skall genomföras 
under dagen utöver de vardagliga sysslorna.  
 
Informant Y ser inga likheter mellan svenskt och spanskt ledarskap. Det svenska ledar-
skapet lägger vikt på erfarenhet och kompetens medan det spanska ledarskapet inte alls 
prioriterar det, vilket informanten anser vara konstigt. Informant Y förklarar att det le-
darskap som denne tidigare har erfarenhet av präglades av en ”platt” svensk organisa-
tionskultur där företaget upprätthöll en god dialog med de anställda och kommunikatio-
nen var mycket bra. Detta saknar informant Y däremot helt på Inditex.   
 
Informanten har under intervjuns gång låtit relativt negativ till företaget, men påpekar 
att den förhållandevis höga lönen och kundernas positiva feedback gör att informanten 
stannar kvar. 
 
 
Intervju genomförd den 21 november 2005 med Eva Klarbo. Hon är butikschef på 
Zara i Stockholm och har innehavt denna tjänst under två års tid.  
  
Klarbo tycker att det är svårt att svara på vad som skiljer svenskt och spanskt ledarskap 
åt. Hon påpekar att de på Zara arbetar närmare sina chefer än på ett svenskt företag. 
Vidare nämner informanten att det spanska ledarskapet är mer ”aggressivt” än det 
svenska, men att detta inte är något negativt utan snarare tvärtom. ”Aggressivt” förkla-
rar hon med att det hela tiden händer snabba saker, snabba omväxlingar som personalen 
måste rätta sig efter etc. Informanten anser att man är mer direkt i det spanska ledarska-
pet och då syftade hon mest på den raka kommunikationen som spanjorerna använder 
sig av. I Sverige är den raka kommunikationen sällsynt då man många gånger försöker 
kringgå ”face to face- dialog” vid problem etc. menar Klarbo.  
 
Den spanska ledarskapsstilen var man tvungen att anpassa till det svenska ”arbetsklima-
tet” när Zara etablerades i Sverige. Företaget och personalen var tvungna att ”gå halva 
vägen var” som Klarbo uttryckte det. Detta på grund av att ”vi i Sverige inte är vana vid 
den direkta vägen”. Hon säger att personalen nog blev en aning chockad av det höga 
trycket i butiken och vid första kontakten med de spanska ledarna. På grund av detta var 
de tvungna att anpassa sättet de pratade med de anställda på, eftersom de inte var vana 
vid den spanska direkta kommunikationen.  
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På frågan om de svenska cheferna har mycket frihet svarade Klarbo att de på företaget 
har ”lagar” som de måste följa. Dessa regler eller ”lagar” finns i en ”inditexhandbok”, 
där allt viktigt står nedskrivet. Cheferna ska hålla sig inom dessa ramar men det är upp 
till butikschefen att se till att dessa regler införlivas på ett eller annat sätt. De regler som 
finns i handboken går inte att rucka på då dessa ska följas mycket strikt. ”Det finns ut-
rymme att fixa och dona lite”. Egna initiativ uppskattas, men det är ett måste att under-
söka om dessa är bra eller dåliga med överordnade innan man tar saken i egna händer. 
 
Motivationen på Zara säger Klarbo sker genom delegering, beröm och träning och om 
en anställd visar framfötterna har det till följd att denna ofta avancerar uppåt. Klarbo 
hävdar att det är lätt att få sin åsikt hörd. 
 
Butikschefen gör allt, orders, scheman m.m. i butiken, eftersom de inte har några kon-
tor. Anledningen till detta är att det är lättare att ha kontroll över butiken på detta sätt. 
 
Förhållandet chef - anställd är bra enligt informanten. Kontakten är god. Företaget har 
en hierarkistruktur med många chefer och det är tufft, men å andra sidan är det ett före-
tag med otroliga utvecklingsmöjligheter då de expanderar snabbt hävdar Klarbo. De 
spanska cheferna är aldrig nöjda utan de sätter upp nya mål hela tiden, men informanten 
säger att hon aldrig har lärt sig så mycket som hon har gjort på Zara. Chefer har obe-
gränsad arbetstid och motivationen för det är en bra ”butiksprovision”. Vår informant 
förklarar att det i början när Zara etablerades i Sverige inte fanns någon känsla för fack-
liga avtal från företagets sida så som rast osv. och detta vållade missnöje bland de an-
ställda. Klarbo är dock tveksam om det hade blivit någon skillnad ifall man hade gjort 
på något annat sätt än så man gjorde, eftersom det var så stort tryck på butiken och de 
anställda var tvungna att arbeta oerhört hårt. Detta medförde att en stor del av personal-
styrkan sa upp sig, eftersom det blev för tufft för dem.  
 
Informanten tycker att det positiva med den spanska ledarskapstilen är den direkta kon-
takten och att Zara hela tiden expanderar och har egna utvecklingsprogram för de an-
ställda något som svenska företag oftast inte har enligt Klarbo. Ett företag som Zara är 
dock aldrig nöjt. Hela tiden uppkommer nya mål, vilket bidrar till att man aldrig kan 
slappna av. Det som Klarbo uppfattar som det negativa är just det, känslan av att aldrig 
kunna slappna av. Det krävs mycket energi och ”man lever för jobbet”. De spanska le-
darna drar sig inte för att framföra kritik i form av exempelvis kritiksamtal.  
 
Eva är mycket positiv till Zara och tycker att det spanska ledarskapet är tufft, men 
mycket bra och effektivt. 
 

Mango 
 

Intervju genomförd den 24 oktober 2005 med Carolina Höijd anställd på Mango. 
Hon är vice butikschef i butiken i Stockholm. 
 
Höijd berättar att de inte märker av de spanska cheferna så mycket, eftersom de bara 
kommer någon gång ibland. Dock reagerar personalen när de spanska cheferna kommer 
på grund av att de inte hälsar på alla utan enbart pratar med butikschefen. Detta tror inte 
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Höijd beror på att de är otrevligare än svenska chefer utan bara att det i Spanien är så att 
chefer ska visa att de är chefer. 
 
Höijd var inte med vid etableringen av den första Mango-butiken i Sverige, men hon 
tror att den hårda kontrollen från butikschefen var något som man var tvungen att ändra 
på när man kom till Sverige, eftersom de inte riktigt fungerar på samma sätt i Sverige 
som i Spanien. Hon säger att hennes chefer i Spanien inte är så hårda. Informanten för-
klarar att när de ser att något fungerar på ett alternativt sätt så tycker de ofta att det är 
okey. Informanten klargör även att vissa saker är strikta och andra mindre strikta.  
 
Höijd menar att provisionen, som hela teamet får ta del av, är ett sätt att motivera de 
anställda. Ytterligare nämner hon rabatten de anställda får samt uniformen som de får 
behålla även om de slutar. Feedbacken i butiken sker om något är fel och då tas de upp 
öppet med personen i fråga.  
 
Höijer menar att det är lätt att få sin åsikt hörd, eftersom hennes personal är väldigt fa-
miljär. Därför kommer de direkt till butikschefen eller till henne vid problem eller nya 
förslag. De högre cheferna vill helst inte att personalen skall gå direkt till dem med för-
slag och frågor enligt informanten. Det är möjligt för de svenska cheferna att komma 
med en idé, men det tar tid innan den förmedlas upp i hierarkin.  
 
Informanten säger att de spanske cheferna säger att de kommer ha hemliga besök där de 
kontrollerar hur arbetet sköts. Men detta har dock inte inträffat utan de förvarnar alltid 
enligt informanten. 

 
De likheter informanten ser mellan svenskt och spanskt ledarskap är att man leder sitt 
team. Informanten förklarar olikheter med att man exempelvis i Spanien ”sätter ner fo-
ten” lite oftare än i Sverige. Det som hon ser som positivt med det spanska ledarskapet 
är just detta. De spanska cheferna vågar ta beslut och kompromissar sällan men detta 
menar Höijer också får till följd att efterföljderna inte alltid är så genomtänkta.  
 
Hon påpekar att när ett beslut har tagits ”kör de på”, men plötsligt kan det komma ett 
nytt direktiv som ändrar allt. Hon spekulerar i om inte en plattare organisation kanske 
fungerar bättre trots allt.  
 
 
Intervju genomförd den 22 november 2005 med Kristina Thomsen-Hall anställd som 
butiksbiträde på Mango i Stockholm. 
 
Eftersom informanten inte själv har arbetat i Spanien eller har haft kontakt med spanska 
butikschefer tycker hon att det är svårt att säga något på rak arm som skiljer det spanska 
och svenska ledarskapet åt. Men något hon har uppmärksammat är att de svenska ledar-
na tenderar att ha större förståelse för sina anställda än de spanska. Thomsen-Hall för-
klarar vidare att de har under de åren hon arbetat på Mango varit tre olika butikschefer 
(en turkiska, en halv svensk-spansk och en svenska) som alla har använt sig av olika 
ledarskapsstilar. Informanten har där noterat att ledarskapet inte har så mycket att göra 
med vilken kultur man kommer ifrån utan mer avgörande faktorer är enligt Thomasen-
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Hall personlighet och uppväxt. Vissa ledare tar kritiken de anställda har på arbetsplatsen 
personligen, vilket skapar enorma svårigheter i relationen mellan chef-anställd.  
 
Thomasen-Hall beskriver situationen i förtaget och säger att de anställda ibland inte 
känner sig helt säkra på arbetsplatsen eftersom de verkar ses som utbytbara. Thomasen-
Hall berättar om en chef som arbetat på Mango en längre tid och sade upp sig för att 
Mangoledningen helt plötsligt anställde en chef med mindre erfarenhet på en högre post 
än hennes egen. Hon kände sig förbisedd och tyckte inte att hon kunde fortsätta arbetet 
under dessa omständigheter. Thomsen-Hall menar även att man i Spanien har lätt för att 
se människor som arbetskraft och inte som individer och att ledningen har varit tvungen 
att ändra på detta.  
 
Enligt informanten har Mango varit tvungen att anpassa den spanska ledarskapsstilen 
när man etablerade sig i Sverige, eftersom hon säger att vi inte tar ”skit” i Sverige. 
 
De svenska cheferna har enligt Thomasen-Hall mycket stor frihet. Även om Mango i sig 
är väldigt strikt och har vissa regler så har cheferna själva möjlighet att lägga upp plane-
ring av scheman etc. Hon tillägger att bara cheferna håller sig inom försäljningsmålen 
och andra regler brukar det inte vara några problem. Vår informant menar att Mango- 
ledningen är snåla, men att de ändå ”bryr” sig. De borde tänka sig in mer i företagets 
situation i Sverige.  
 
Vår informant förklarar att butiken har små tävlingar för att motivera personalen. En 
tävling går ut på att personalen skall försöka sälja så många varor som möjligt till en 
och samma kund. Den anställd som vinner erhåller en liten symbolisk vinst. Även ut-
vecklingssamtal sker då och då och tjänar som en slags morot och motivationsfaktor. 
Mango har en ”butiksprovision”, som innebär att hela teamet delar på provisionen. På 
lördagar brukar Mango utse en anställd som är den bästa säljaren för dagen som då får 
sin del av ”butiksprovisionen” plus den personliga provisionen han/hon har tjänat in 
under sitt arbetspass. Informanten uppger att hon känner sig uppskattad på arbetsplatsen 
och trivs, eftersom hon anser att hon har fått utvecklas inom företaget. 
  
Thomasen-Hall förklarar att de varje dag jämför förra årets försäljningssiffror med årets 
för att hela personalstyrkan ska kunna följa utvecklingsprocessen. Det är något positivt 
då personalen på ett personligt sätt blir delaktiga i framåtskridandet menar informanten.  
 
Numera delegeras det mesta av arbetsuppgifterna men det beror enligt Thomasen-Hall 
även det på butikschefen och inte företaget. Mango anser att man ska vara ansvarig för 
vissa områden, men den nuvarande butikschefen vill dela ut arbetsuppgifter. Informan-
ten känner sig tacksam för det, eftersom hon på grund av det har hon lärt sig mer än 
innan även om det inte har med hennes ansvarsområde att göra.  
 
Det är svårt att få sin åsikt hörd enligt Thomasen-Hall och när spanjorerna kommer och 
”hälsar på” ser de gärna alla fel som finns. De hälsar inte heller på butikspersonalen och 
butikschefen får ta all kritik. Det är sedan butikschefen som får framföra kritiken till de 
anställda. Enligt informanten har de spanska cheferna svårt att ge beröm och hittar de 
inga fel tas något ”skitfel” upp. 
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Intervju genomförd den 23 november 2005 med Linda Malmkvist anställd på Mango i 
Stockholm som visuellmanager. 
 
Det spanska ledarskapet innebär mycket regler och att alla skall tänka likadant menar 
Malmkvist. Intervjupersonen utrycker att hon tycker att spanjorerna är lite ”efter”, efter-
som de inte tänker så mycket på personalens bästa t.ex. i form av friskvård eller raster 
vid en viss tid m.m. De anpassar sig inte till landet, i detta fall Sverige, säger informan-
ten. Hon jämför med IKEA och menar att personalen där till och med har ett system 
med friskvårdspoäng till skillnad från Mango, som inte har något alls inom det området. 
Hon menar vidare att man på Mango har ett annat tänkande då personalen ses som ut-
bytbara då de kommer och går.  
 
En annan skillnad från det svenska ledarskapet menar Malmkvist är att personalen har 
väldigt fasta positioner. Är en person stationerad i kassan är det meningen att denna 
skall vara där hela dagen säger informanten, som även berättar att arbetsuppgifterna förr 
om åren var ännu mer strikta och statiska. Enligt informanten tänker man inte på att 
arbetsuppgifterna skall vara varierande för personalen. För att ändrade arbetsuppgifter 
skall bli aktuella skall den anställda flyttas upp ett steg i hierarkin, eftersom allt sker i 
stegvisa processer enligt informanten. 
 
Malmkvist förklarar att när Mango gick över från franchise till den butik de är idag höj-
des lönerna och alla fick Handelsanställdas Förbunds treårs löner, det vill säga att de 
fick den lön som man normalt sett får först efter tre års erfarenhet. Detta menar Malm-
kvist var en gest från företaget för att de ville att de anställda skulle känna sig välkom-
na. De ändrade inte mycket, men de kunde inte ”köra” den spanska stilen rakt igenom 
eftersom personalen reagerar säger informanten. Mango i Sverige har en skandinavisk 
chef som arbetar i Norge som i sin tur blir kontrollerad av Spanien. Från Spanien utgår 
allt säger informanten. Hon berättar att det plötsligt kan komma små meddelanden som 
att allt på lagret skall vara kvar i sina plastförpackningar trots att detta gör att allt faller 
från hyllorna. Detta kan vara svårt för personalen att förstå och Malmkvist säger att det 
tog ett halvår för butiken att få svar på varför det skulle vara på det viset. Informanten 
tar ett annat exempel på centralstyrning inom företaget som handlar om vilken policy 
företaget står för då det exempelvis ska måla om i butikslokalen. För att allt skall vara 
enhetligt med Mangos övriga butiker runt om i världen tillkallas en spansk målare med 
spansk färg enligt informanten.   
 
Som chef måste man ha frihet menar informanten, men har en anställd en idé om någon-
ting måste den kontrolleras med den skandinaviska chefen först. Handlar det om något 
utöver budget, marknadsföring etc. går det inte att genomföra eftersom det sköts centralt 
från Spanien och de har en budget för varje land säger Malmqvist. Är det gratis kan det 
vara ”okej” tillägger informanten. Skandinavien tror hon räknas som lite avsides och 
hon berättar att Sverige räknas till ”Sibirien countries” och därför fick inte butiken för-
rän år 2004 in diverse bikinisortiment till sommaren. Informanten tror inte att ledningen 
förstår att det är bra att satsa på sådana produkter i Sverige.  
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Motivationen hålls uppe och skapas med hjälp av olika tävlingar som bäste säljare, per-
sonlig provision på lördagar m.m. Under realisation och juldagarna blir det mycket 
pengar i provision.  
 
I butiken har alltid ansvar delegerats, ibland har det blivit lite extremt anser Malmkvist. 
Till och med de som arbetade ”på golvet” hade sina speciella ”zoner” i butiken t.ex. vid 
entré. Detta bidrog till att det var ganska enformigt och tråkigt att arbeta, eftersom de 
anställda fick göra samma arbetsuppgifter hela tiden. Malmkvist förklarar att den nuva-
rande chefen försöker få igång de anställda att ta egna initiativ, men detta beror helt på 
vem som har chefspositionen och inte på företagets struktur.   
 
Feedback på arbetet får de anställda i form av ”kvartsamtal” framför allt för att se vem 
som vill utvecklas inom företaget. Från Spaniens sida kommer feedbacken en gång i 
månaden då de spanska cheferna kommer och kontrollerar butiken. De har en ”små-
snobbig attityd” säger Malmkvist, eftersom de inte hälsar på personalen utan går runt i 
butiken och granskar. Är man försäljare är man ingenting värd tillägger hon. Kritiken är 
alltid negativ från spanskt håll men det har blivit bättre med åren säger Malmkvist. Hon 
berättar att den svenska chefen påpekade detta problem till de spanska cheferna och att 
det nästan blev lite komiskt och konstigt när spanjorerna efter det kom på besök. 
  
Det är lätt att få kontakt med den skandinaviska chefen, men vill man kontakta cheferna 
i Spanien är det svårt. I Stockholm är chefen ”en i gänget” medan de spanska cheferna 
inte har någon som helst kontakt med personalen. Relationerna i de högre leden är goda 
tror informanten. Det är inbördes byte mellan jobben och kontakter är a och o vid tjäns-
tetillsättning. Malmkvist menar att arbetsuppgifterna är uppgiftsbetonade och allt kon-
trolleras.  
 
Det är svårt att hitta något positivt med det spanska ledarskapet menar Malmkvist, efter-
som de lägger ner alldeles för mycket energi på att kontrollera. Det känns underligt att 
chefen i Sverige inte får sätta upp reglerna för butiken utan att kontrollen kommer ut-
ifrån, menar informanten.  
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ANALYS OCH RESULTAT 
 
I denna del har vi för avsikt att analysera vår empiri. Vi har valt att göra en gemensam 
analys av samtliga intervjuer och dela upp dem i Hofstedes fyra dimensioner; (masku-
lint/feminint, graden av individualism, osäkerhetsundvikande och maktdistans) för att 
öka överskådligheten av analysen och resultatet. Vi vill dock poängtera att vissa bete-
enden inte nödvändigtvis enbart kan härledas till en av Hofstedes dimensioner utan till 
flera då gränserna är flytande. Avslutningsvis kommer vi att analysera hur företagen 
implementerat situationsanpassning vid inträde på den svenska lokala marknaden.  
 
 

Maskulint/feminint  
 
Det har framkommit i våra intervjuer att behandlingen av personalen är något de svens-
ka anställda reagerar på då de arbetar för spanska företag. Informant X talar om att led-
ningen inom Inditex inte har förstålelser för sjukskrivningar och att det i början inte 
ansågs vara acceptabelt att gå på toaletten eller dricka vatten under arbetstid. Informant 
Y hävdar att då personalen arbetat med inventeringar har de ibland fått arbeta många 
timmar utan rast och lagerutrymmena i butiken är små och därför obekväma att arbeta i. 
Klarbo menar att de spanska företaget tidigare inte hade någon känsla för fackets avtal 
och att detta tillsammans med det hårda trycket i butiken bidrog till att en stor del av de 
anställda sade upp sig och lämnade företaget.  
 
Vi menar att företagen inte från början hade kunskap om det svenska systemet och ar-
betsklimatet, något som vi anser är väldigt viktigt att tänka på vid inträde på nya mark-
nader. Företagen hade en företagspolicy som inte gick ihop med vare sig de fackliga 
avtalen eller de svenska normerna. Liknande resultat kan ses i undersökningen, Expatri-
ate leadership: An organizational resource for collaboration där forskaren hävdar att 
detta är ett vanligt förekommande fenomen vid inträde i andra länder.  
 
Informanten Thomasen-Hall anser att Mango ser människor som arbetskraft och inte 
som individer och Malmkvist menar att personalen ses som utbytbara. Alla informanter 
uttryckte någon typ av kritik inom denna aspekt och vi finner ett mönster i deras svar. 
Det som har framkommit i våra intervjuer är att ledningen på de spanska företagen inte i 
samma grad som på de svenska ser personalen som en resurs som måste stimuleras och 
bevaras. Företagen ser inte heller till personalens individuella behov utan fokus ligger 
på försäljning. Detta mönster stämmer överens med Hofstedes undersökning och dess 
förklaring kan härledas till det mer eller mindre maskulina respektive feminina sam-
hällsstrukturerna. Från de spanska företagens sida agerar man bara på de sätt som är 
kutym i hemlandet, men de svenska anställda uppfattar situationen på ett helt annat vis. 
Vi har noterat att synen på rättigheter och skyldigheter inte är homogen från arbetsgiva-
rens respektive de anställdas sida. Detta härleder vi till skillnaderna i förförståelse som 
de båda parterna har. Slutsatsen kan även bekräftas med hjälp av forskningsartikeln, 
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67.  
 
Vi har kunnat urskilja att ”arbetsmentaliteten” skiljer sig åt. De anställda förväntas mer 
eller mindre viga sina liv åt arbetet, vilket ifrågasätts av informanterna då de ser på ar-
betet som enbart ett arbete och inte något man tar med sig hem. Informanterna talar om 
begrepp som ”livsstil” och ”man lever för jobbet” och detta visar på det mer maskulina 
synsättet. Vårt resultat stämmer väl överens med Spaniens placering i Hofstedes under-
sökning. Vi har uppmärksammat att företagens arbetskraft är relativt ung, personalom-
sättningen är hög, eftersom många ser arbetsplatsen som något temporärt. Det anser vi 
bidra till en konflikt då företagens mentalitet och de anställdas inte stämmer överens, 
eftersom de inte strävar mot samma mål. I Spanien är det vanligt att de anställda stannar 
inom samma företag och utvecklas eftersom detta premieras68. Vi menar att den främsta 
belöningen för de anställda är den framgång och personliga karriärsutveckling som ar-
betet genererar. En individ som enbart har ett arbete temporärt stimuleras inte av detta 
och det anser vi vara en förklaring till krocken mellan de två arbetsmentaliteterna.  
 
Att Spanien domineras av en mer maskulin kultur visar sig tydligt i våra intervjuer när 
informanterna framställer det spanska företagsklimatet som oerhört konkurrensinriktat. 
Detta bekräftas också av Hofstedes undersökning. Thomsen-Hall förklarar att Mango 
dagligen jämför förra årets försäljningssiffror så att hela personalstyrkan skall kunna 
följa utvecklingsprocessen dag för dag. Detta görs för att sporra personalen att prestera 
sitt yttersta och bli delaktig i företagets framåtskridande. Det finner vi vara ett bra ex-
empel på företagets tuffa konkurrenspolitik och visar även företagets fokus på försälj-
ning och försäljningsresultat.    
 
Ensidiga arbetsuppgifter är ett annat ämne som dyker upp under våra intervjuer. Det 
anser vi å ena sidan kunna härledas till det maskulina kontra feminina samhället å andra 
sidan berörs den osäkerhetsundvikande dimensionen. De anställda har styrda arbetsupp-
gifter och varsitt ansvarsområde. Oftast växlar inte personalen mellan olika arbetsupp-
gifter, eftersom varje ansvarsområde är strikt reglerat och endast kan alterneras efter 
exempelvis uppflyttning i hierarkin, byte av arbetsuppgift och överläggning med che-
fen. Vi förmodar att anledningen till att informanterna reagerade på detta är att det är 
vanligt i Sverige att försöka rotera mellan arbetsuppgifter och att flexibilitet eftersträvas. 
I denna mer maskulina miljö, tycker vi oss kunna se det som är enklast och mest prak-
tiskt för företaget när det gäller arbetet är det inte personalens behov av stimulans som 
prioriteras. Systemet med att ha ett mycket specifikt ansvarsområde kan även härledas 
till maktdistansdimensionen då det kan tolkas som ett sätt att bibehålla ordningen. Detta 
visar på dimensionernas flytande gränser. 
 
Våra informanter betonar att personalens välbefinnande anses komma i andra hand. De 
flesta informanter påpekar därför att de ser en klar skillnad från den svenska företags-
mentaliteten och upplever detta som något negativt. Här fick vi dock ta del av informa-
tion som visar att Mango från att bara ha varit inriktade på kunden och försäljningen 
numera har fått en ny vision som även innehåller personalomsorg. Detta tolkar vi som 

 
67 Segalla, 2001 
68 Segalla, Rouziès, Flory, 2001 

 35



   

en tendens att försöka se mer till personalens välbefinnande och trivsel, dvs. att en an-
passning till den svenska marknaden har skett.  
 

Graden av individualism 
 
Graden av Individualism har till viss del att göra med anställning av personal enligt 
Hofstede. Informant Y menar att en anställd förr om åren, inom Inditex, anställdes efter 
sitt utseende och personlighet mer än efter sin kompetens och erfarenhet. Detta bekräf-
tar att Trompeennas teori är tillämpbar i vår undersökning. Informant Y beskriver buti-
ken där denne arbetar tidigare mest liknande en butik med anställda fotomodeller och 
fortsätter diskussionen med att påpeka problematiken då en oerfaren ”ny” chef sätts in 
istället för en mer erfaren sådan. Detta problem lyfter även Thomsen-Hall fram då hon 
menar att Mangoledningen helt plötsligt anställde en chef, med mindre erfarenhet, över 
butikschefen vilket bidrog till att den tidigare chefen kände sig förbisedd och sade upp 
sig. Informant Y påpekar också att befogenheter kan ändras från en dag till en annan 
och att detta ger konstiga signaler till både kunder och personal.  
 
Genom Hofstedes resonemang kring ”jaget” kan vi analysera informanternas svar och 
tolka situationen ur ett svenskt perspektiv. Med hjälp av vår förförståelse och utifrån 
våra informanter har vi noterat att det i Spanien är legitimt att tillsätta personal med 
hjälp av kontakter, eftersom detta minskar arbetsgivarens risktagande. Att plötsligt änd-
ra förutsättningarna anses också vara legitimt om detta förbättrar företagets villkor eller 
bättre speglar ledningens intressen. Detta har till viss del, som tidigare nämnts i teoriav-
snittet, sina rötter i Spaniens politiska traditioner, eftersom det ger en säkerhet att ha 
likasinnade på höga poster. Här kan vi också utläsa att mellancheferna ser till att skydda 
sina egna positioner genom att gardera sig, i likhet med Segallas m.fl. forskningsresul-
tat. De svenska informanterna förargade sig över detta och kände sig överkörda och 
försummade. Det tolkar vi som något som särskiljer det kollektivistiska (spanska) och 
individualistiska samhället (Sverige anses mer individualistiskt i jämförelse med Spani-
en) och vållar problem i mötet mellan svensk och spansk mentalitet när spanska företag 
etablerar sig i Sverige.   
 

Osäkerhetsundvikande 
 
Graden av osäkerhetsundvikandet bestämmer ett företags tillvägagångssätt det vill säga 
vilka strategier de använder sig av inom organisationen för att nå de önskade målen. 
 
Eftersom Spanien präglas av ett högt osäkerhetsundvikande och Sverige av det motsatta 
medverkar detta till problem då dessa två sätt att tänka ska möta varandra. De båda före-
tag som vi har gjort vår fallstudie på har en organisationsstruktur som enligt svensk mall 
är mycket centralstyrd och auktoritär. Alla direktiv, från hur personalen bör bemöta 
kunden till hur kläderna skall vikas och hur skyltfönster i detalj skall dekoreras, kom-
mer från huvudkontoren i Spanien enligt våra intervjuobjekt. 
 
Utifrån våra intervjuer kan vi konstatera att de anställda upplever den spanska ledar-
skapstilens starka kontrollbehov som något negativt. Auktoritet och kontroll har en ne-
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gativ klang svenska språket. På Inditex kan det ibland dyka upp spontana besök från 
huvudkontoret. Syftet med dessa oanmälda besök är att kontrollera att butikerna följer 
de ”regler” som företaget har. Informant Y nämner att de oanmälda kontrollanterna gär-
na påpekar alla fel de kan hitta även om de är, vad intervjupersonen tycker, betydelselö-
sa. På Mango brukar dessa kontrollbesök endast vara ett ”hot”, enligt Höijd. Hon fort-
sätter med att säga att ”kontrollen som de spanska cheferna utlovar har inte alls varit 
hemlig utan att de alltid har förvarnat innan”.  
 
Det intressanta med detta anser vi vara det överhuvudtaget finns ett ”hot” om att komma 
oanmäld och använda sig av skrämseltaktik. Det visar också på att företagen inte har så 
hög tilltro till personalen, vilket vi även kan se överensstämma med vad Cumming m.fl. 
och Hofstede kommer fram till i sina undersökningar. Detta åskådliggör tydligt hur vik-
tigt det är för de spanska företagen med kontroll, eftersom det är deras sätt att minska 
osäkerheten. Det blir dock en konflikt när det kommer i kontakt med det svenska sam-
hället och dess företagsorganisation där det uppfattas som misstro och inte som ett sätt 
att bibehålla en stark organisationsanda. Informant X menar att detta sätt är att ”gå bak-
om ryggen” på de anställda. Informant Y hävdar att den ständiga kontrollen gör att de 
anställda känner sig osäkra på arbetsplatsen och att de har ”händerna bundna”, eftersom 
strikta regler måste följas i minsta detalj och det inte finns utrymme för spontanitet. Att 
informanterna ser detta som ett av de större problemen kan vi förstå mot bakgrund av 
alla våra sekundära källor som pekar åt samma håll. Åkerberg skriver att Petersson går 
så långt i sin analys att han till och med hävdar att svenskarnas tillit har ersatt religio-
nen.   
 
Höijd anser att när den spanska ledningen ser att ett alternativt sätt fungerar bra så tyck-
er den ofta att det är acceptabelt bara det inte påverkar de strikta reglerna. Höijd till-
sammans med Klarbo är dock de enda av våra sex informanter som anser detta. Klarbo 
menar att det finns ett vist utrymme att ”fixa och dona lite”. Vi har de båda informan-
ternas chefsroller i åtanke när vi tolkar svaren och kan jämföra dessa med resten av in-
formanternas svar. Av detta kan vi förstå att ju högre upp i hierarkin de anställda befin-
ner sig desto lättare är det att till viss del få tänja på gränserna och ju längre ner desto 
mindre frihet ges. Detta anser vi vara naturligt eftersom hierarkins roll just är att distri-
buera makten i pyramidform.   
 
Inom Inditex sträcker sig kontrollen till den grad att butikschefen ständigt skall ha över-
blick över de anställda och butiken och därför har inte företaget några kontor. Alla ar-
betsintervjuer, och även vår intervju på Zara, sker i ett ”litet hörn” i butiken. Eventuella 
pappersarbeten och schemaläggning utförs även detta i butiken eller efter stängning på 
den anställdes fritid. Vi anser att detta är anmärkningsvärt då det i Spanien är viktigt att 
visa sin makt genom symboler. Ofta är det så att spanska kontor är stora och lyxigt in-
redda. Då syftar uppsatsförfattarna i huvudsak på huvudkontor. Symboler som visar att 
en individ innehar en hög position finns ofta i form av t.ex. ett stort skrivbord och 
många diplom på väggarna etc. Man vill mer än gärna visa upp utmärkelser då det anses 
öka trovärdigheten och ger mer legitimitet åt innehavet av maktpositionen. I motsatts till 
detta har det i Sverige blivit mycket populärt på senare år att sitta och arbeta ”i öppna 
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landskap” dvs. man väljer att helt ta bort väggarna, personliga kontor etc. så att alla sit-
ter gemensamt både chefer och lägre anställda69.  
 
Attityden till det spanska ledarskapet bland informanterna är dock inte enbart negativ. 
Informant Y kan se fördelar med den spanska ledarskapsstilens hårda kontroll över de 
anställda, eftersom Y menar att ett fel snabbt kan lösas eftersom det enkelt kan härledas 
till sin källa. Detta till skillnad från de svenska företag informanten tidigare arbetade på. 
Y fortsätter och säger att den platta organisationsstrukturen som fanns på företaget gjor-
de att det var lätt att ”åka snålskjuts” på andra och skylla ifrån sig vid problem.  
 
Generellt kan vi tyda våra informanters svar med att de känner sig övervakade på ar-
betsplatsen och det upplever det som brist på förtroende. Följden av detta blir att moti-
vationen för arbetet minskar. I Spanien ger regler trygghet, eftersom det finns en rädsla 
för tvetydighet då behovet av formalisering och precision är stort. Den slutsats vi drar är 
att hög kontroll i en kultur med lågt osäkerhetsundvikande skapar en negativ stämning 
på arbetsplatsen. Detta på grund av att de anställda, som är vana vid en viss frihet och 
flexibilitet, har svårt att acceptera en helomvändning från en ”platt organisationskultur” 
till en hierarkisk kontrollerande företagskultur.  
 

Maktdistans 
 
Synen på maktdistans speglar hur företagens interna organisation ser ut men denna skil-
jer sig dock åt mellan Sverige och Spanien. På samma sätt som Hofstede uppmärksam-
made detta med sin undersökning har även vi med hjälp av våra intervjuer och förförs-
tåelse om Spanien kunnat urskilja dessa skillnader. Informant X beskriver mycket utför-
ligt företagsstrukturen, som är uppdelad i olika ”skikt” d.v.s. i form av en pyramid. I 
toppen av pyramiden sitter grundarna till företaget och längre ned i hierarkin befinner 
sig chefer, mellanchefer osv. Denna strukturform menar Hofstede är en produkt av hur 
Spanien ser på maktdistansen och vi kan inte annat än att instämma i detta. Pyramid-
strukturen präglas av en acceptans av stora skillnader mellan arbetare och chef, eftersom 
det ses som en naturlig del av samhället och företagen. I Sverige däremot är det inte lika 
självkart med stora skillnader mellan de anställda på grund av att svenskar är det folk i 
världen, enligt Åkerbergs artikel, som är mest jämställda. Svenska chefer har en tendens 
att försöka vara så rättvisa så möjligt och de är mer försiktiga med att kritisera70. Detta 
anser vi bidra till informanternas negativa reaktion på det ”aggressiva” spanska 
chefskapet. Å ena sidan menar informanterna att det är lätt att få kontakt med högre 
chefer å andra sidan ser de svårigheter med det på vissa plan. Höijd anser att det är svårt 
att få kontakt med de högre skikten i hierarkin då det är tidskrävande att få tag på che-
ferna och att få ett beslut fastställt. Informant X tycker däremot att cheferna är tillgäng-
liga dygnet runt på sina mobiltelefoner. Att det råder avvikelser mellan dessa företag 
kan ha att göra med företagskulturerna snarare än den nationella kulturen.  
 
De flesta informanter har svårigheter att se det positiva i de spanska företagens organi-
sationsstruktur. Informant Y talar om den utpräglade hierarkiska ledarskapsstilen som 
bristfällig. Y illustrerar detta med hjälp av ett exempel då Y vände sig till en mellanchef 
                                                 
69 Ledarna Sveriges chefsorganisation, 2002-09-13 
70 Åkerberg, 2005 
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om en förfrågan men svaret blev nekande. Eftersom informant Y inte var nöjd med detta 
svar kontaktade denne en högre chef och fick ett jakande svar omgående. Detta visar på 
systemets brister, eftersom mellanchefernas legitimitet går förlorad, menar Y.  
 
Maktdistansen blir även synbar då de spanska cheferna kommer på besök från huvud-
kontoren. Informant X hävdar att spanska chefer har en hemsk attityd och de inte hälsar 
på personalen samt att deras feedback endast är negativ. Thomasen-Hall menar att: 
 

”Spanjorerna ser fel, fel, fel. Allt är dåligt. De hälsar inte på oss andra. De gör det 
nu för att vår chef sa åt dem att göra det, men inte innan det. Spanjorerna sätter hög 
press på våra chefer. Om det inte finns något fel då letar de upp ett skitfel. De har 
svårt att ge beröm.”  

 
Malmkvist konfirmerar detta påstående genom att hävda att ”de (läs de spanska chefer-
na) har småsnobbig attityd och hälsar inte på personalen”. Höijd kommenterar att per-
sonalen reagerar på att de spanska cheferna endast talar med butikschefen och inte häl-
sar på övriga anställda. För spanjorerna är detta, som vi tidigare nämnt, en naturlig del 
av upprätthållandet av maktdistansen. Eftersom Sverige har en lägre toleransnivå när det 
gäller maktdistans än Spanien så blir spanjorernas sätt att markera makten något högst 
otrevligt och stötande för de anställda. Anledningen till de spanska chefernas beteende 
är att de förväntas uppträda på detta sätt då de innehar höga poster. Vi anser att det kan 
vara svårt för de anställda att förstå en kultur som de inte har någon närmare kunskap 
om. Vidare kan det vara så att de anställda inte uppmärksammar skillnader mellan län-
derna som är relativt närbelägna ur ett globalt perspektiv. De anställda förväntar sig 
troligen att det spanska ledarskapet skall vara likartat det svenska, men då de beter sig 
på ett ”ickesvenskt sätt” uppfattas det som extremt opassande och anmärkningsvärt. 
Förväntningar menar Segalla är den grundläggande orsaken till många problem och 
även i vår analys blir det naturligt att härleda problemen till dessa. Att det finns en 
okunskap från både företagens och personalens sida om respektive kultur förbättrar inte 
situationen. 
 
Det är inte enbart de anställda på lägre nivå som känner av konsekvenserna av kultur-
skillnaderna. Även de svenska cheferna måste anpassa sig till den spanska ledarskaps-
stilen. Informant X förklarar att högre chefer vid flera tillfällen har påpekat att X måste 
visa sin maktposition tydligare inför de anställda och att detta till en början var svårt för 
informanten. Det bekräftar, i likhet med Michael Segallas forskning, att när de svenska 
cheferna skall förkroppsliga den spanska företagskulturen kan det uppstå en konflikt, 
eftersom den på många plan skiljer sig från den svenska företagskulturen71.  
 
Utspel och känsloyttringar har även visat sig vara problematiska aspekter inom företa-
gen. Informant X berättar att spanjorerna uppfattar att ”man måste dalta” med skandina-
ver som tar kritik mycket personligt. Svenskarna är vana vid en annan typ av konflikt-
hantering då man försöker lösa problem med hjälp av kompromisser och förhandlingar. 
Detta tillvägagångssätt tillämpas inte i samma grad i Spanien enligt vad vi har kunnat 
utläsa ut vår undersökning och sekundära källor, men Cummings m.fl  hävdar dock det 
motsatta. Att hans resultat visar på att spanjorer är mycket medlande anser vi kunna 

                                                 
71 Segalla, 2001 
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bero på att de informanter som har använts i Cummings m.fl. forskningstudie har minst 
antal år av arbetslivserfarenhet och ett högt antal eftergymnasiala studieår. I Segallas 
artikel påpekas också att tydliga skillnader, om hur ledarskapsrollen uppfattas, existerar 
mellan generationer och detta speciellt i de latinska länderna. Vi tycker oss ha sett en 
tendens i spansk media, i universitetens utbud av kurser och hos de undersökta företa-
gen att användandet av ett ”mjukare” ledarskap även i Spanien har börjat efterfrågas.  
 
I våra intervjuer har det dock framgått att några av informanterna just ser det positiva 
med det spanska ledarskapet i dess hårda och bestämda form. Informant X menar att 
detta är något som talar till spanska företags fördel då problem tas upp direkt. Höijd 
håller även med om detta och menar att det är positivt att ”sätta ner foten oftare”. Klar-
bo menar att den raka kommunikationen och att det ”aggressiva” ledarskapet är bra då 
detta många gånger saknas i det svenska chefskapet. Dessa tre har en högre positioner 
än de övriga informanterna och detta kan ha viss inverkan på deras svar.  
 
Det har framkommit att en annan form av maktdistans är hur man inom spanska företag 
tilltalar högre chefer. Att tilltala någon med Ni är ett inlärt beteende och ett sätt att visa 
respekt för den tilltalade och betona en auktoritär position. Spanska anställda inom 
spanska företag ifrågasätter inte gärna vad en högre chef har givit dem i uppgift att utfö-
ra. Informant X betonar detta som ett problem och förklarar att många svenskar har 
svårt att bara acceptera en order. De vill gärna själva komma med förslag och kommen-
tera det de tycker fungerar dåligt, bör förbättras etc. Delvis på grund av dessa skillnader 
har personalomsättningen varit mycket hög i Sverige enligt informant X. Informant Y 
menar att de anställda gör bäst i att sköta sina arbetsuppgifter och inte mer. Att kritisera 
eller komma med förslag gör att man lätt hamnar i konflikt menar Y. Det vi har sett är 
att det som uppmuntras i Sverige att exempelvis ta egna initiativ och komma med nya 
idéer kan vara konfliktfyllt inom de spanska företagen. Detta tolkar vi utifrån våra inter-
vjuer och med stöd i Cummings m.fl. undersökning som ett tecken på den höga externa 
kontroll som spanjorer är vana vid på hemmamarknaden. Vi menar, efter avslutad un-
dersökning, att maktdistansens upprätthållande gör att det är lätt att ”trampa någon på 
tårna” för att det är positionen och inte kunskapen som bör respekteras. För de svenska 
anställda blir detta tankesätt underligt och det är därför komplicerat för många att vara 
kvar i denna typ av organisation.  
 

Situationsanpassning 
 
Med hjälp av Hofstedes fyra dimensioner har vi kunnat synliggöra de väsentliga hinder 
och problem som de svenska anställda uppfattade vid de spanska företagens nyetable-
ring i Sverige. Genom att uppmärksamma dessa konfrontationer, som oftast har berott 
på kulturella skillnader, har vi kunnat skapa oss en bild av vilka förändringar de spanska 
företagen var tvungna att genomföra för att anpassa sig till den svenska marknaden.  
 
Våra informanter har genom diverse exempel bekräftat hur de spanska företagen till en 
början använde sig av allt för hårda arbetsförhållanden, vilket bidrog till att företagen 
hade en enorm personalomsättning. För att underlätta samarbetet och för att behålla 
personalen blev företagen tvungna att anpassa sig i viss grad eftersom situationen blev 
ohållbar. Detta då företagssystemet inte fungerade på samma sätt som i Spanien.  
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Dock har företagen inte helt situationsanpassat sig, eftersom de har kvar regler som de 
fortsätter att strikt följa i enhetlighet med den spanska hemmamarknaden. Det intressan-
ta är att det trots detta går mycket bra för företagen i Sverige och det visar att total situa-
tionsanpassning inte är nödvändig för framgång. 
 
Att Sverige anses vara ett ”Sibirien country” tolkar vi som att de spanska företagen inte 
hade någon förförståelse för Sverige innan de inträdde på den svenska marknaden. An-
ledningen till detta tror vi bero på att det går så bra för företagen (att arbeta inom företa-
gen anses positivt då företagen är kända för att ”träna upp” sina anställda att arbeta hårt) 
att de inte ansåg sig behöva ändra något i sättet att leda.  
 
Vi har uppfattat att spanska chefer är mycket kontrollerade och uppgiftsbetonade. Det 
innebär att det spanska ledarskapet har en tendens att befinna sig i ruta S1- till S2-
stadiet enligt den situationsanpassade ledarskapsmodellen vi redogjort för i teoridelen 
(se modell nedan), då dessa lägger vikt vid övervakning och handledning. När företagen 
etablerades i Sverige anställdes därmed butikschef, landschef och en skandinavisk chef 
med skandinavisk bakgrund. Detta innebär att de svenska cheferna har större förståelse 
för det svenska arbetsklimatet än företagen då de är uppvuxna och vana vid de svenska 
arbetsförhållandena. 

 
               Figur 4: Situationsanpassad ledarskapsmodell med spanska respektive svenska chefer. 
 
 
Enligt våra informanter och våra sekundära källor kan vi därmed konstatera att de 
svenska cheferna befinner sig i S3- till S4-stadiet i situationsanpassade ledarskapsmo-
dellen då de anses vara ”mjukare” och mer diskussionsbenägna än exempelvis de 
spanska cheferna (se modell ovan). Enligt vår bedömning visar detta att det mer är de 
svenska cheferna som har situationsanpassat företagen till svenska förhållanden snarare 
än att det är företagen själva som har haft en medveten ledningsstrategi vid etableringen 
i Sverige.   
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Vi anser att företagen inte alls hade som intention att situationsanpassa sitt ledarskap, 
men att det med tiden uppstod en ohållbar situation som tvingade företagen att anpassa 
sig på diverse plan, som vi redogjort för ovan. Dock håller företagen fast vid de strikta 
och klara regler som de alltid har haft och som kännetecknar företagen och den spanska 
företagskulturen. I likhet med Segallas analys kan vi konstatera att vid mötet av två na-
tionaliteter är det cheferna som befinner sig på den nya marknaden som drar det tyngsta 
lasset då dessa dels måste anpassa sig till huvudkontorens krav, i detta fall Spanien, men 
även till de anställda och det svenska arbetsklimatet.  
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SLUTSATSER 
 
Det har genom vår studie visat sig att de kulturella olikheterna inom ett företag etablerat 
i två europeiska länder, i detta fall Spanien och Sverige, kan vara oerhört stora trots att 
man till en början inte uppmärksammar dessa. Vi har sett att denna okunskap om de 
kulturella skillnaderna, både från företagens och de anställdas sida, har bidragit till svå-
righeter och missförstånd inom speciellt följande områden: 
 

• När arbetet och dess uppgifter prioriteras framför personalens välbefinnande. 
• När mindre erfaren personal tillsätts på högre positioner än de som har mer erfa-

renhet  
• När personalen blir styrd och inte har några möjligheter till egna initiativ eller 

flexibilitet eftersom arbetsuppgifterna är strikt utformade  
• När stora skillnader i maktdistans uttrycks mellan chef - anställd.  

 
 
Vi har konstaterat att implementeringen av det situationsanpassade ledarskapet inte var 
en medveten planering från företagens sida vid etableringen i Sverige. Implementering-
en av det situationsanpassade ledarskapet har istället skett gradvis. Till en början anpas-
sade sig företagen inte alls till det svenska arbetsklimatet och personalens arbetsförhål-
landen, vilket bidrog till otroligt hög personalomsättning. Med tiden insåg företagen att 
de var tvungna att förändra vissa delar av det spanska ledarskapet, på grund av de fyra 
ovan nämnda problemområdena, för att nå framgång på den svenska marknaden. Med 
tanke på detta kan vi dra slutsatsen att en viss situationsanpassning är nödvändig även 
för de centralstyrda företagen. Vi har även kunnat observera att helt situationsanpassa 
ledarskapet inte är nödvändigt då även en delvis anpassning till den lokala marknaden 
ger goda förutsättningar för ett lyckat företagande.  
  

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Vi anser att det är en god investering för företag att innan etablering i andra länder in-
förskaffa kunskap om det andra landets företagskultur, personalpolicy och mentalitet. 
Detta för att det besparar företagen många konflikter som kan uppstå på grund av detta 
och som försvårar etablering i det nya landet.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

Frågor till intervjuerna 
 
• Hur märker DU skillnad på svenskt och spanskt ledarskap? 
• Var man tvungen att anpassa den spanska chefsstilen när man etablerade sig i 

Sverige? I sådana fall varför? Vilka problem stötte man på? 
• Hur mycket frihet har de svenska cheferna? Kan man ta egna initiativ eller skall 

alla butiker se likadana ut? 
• Vad tittar man på när man anställer folk? 
• Hur utbildas personalen? 
• Hur motiverar man personalen? 
• Delegerar man ansvaret i butikerna? 
• Får man feedback på sitt arbete? Positiv/negativ? 
• Är det lätt/svårt att få sin åsikt hörd? Finns det utrymme för de anställda att 

tycka till? Är det lätt att få tag på chefen? 
• Hur är förhållandena chef – anställd? Höga chefer och lokala chefer? 
• Relation/uppgiftsbetonad: Känner man som chef personalen personligen och 

småpratar med dessa? Finns det tid för annat än bara arbetsuppgifterna? Är detta 
viktigt?  

• Behov/trygghet? Har ni haft några problem med typ av kontrakt, fackföreningars 
avtal etc. eftersom dessa skiljer sig mycket från de spanska avtalen? 

• Är företagets visioner och mål något man delger personalen på t.ex. personalmö-
ten etc.? 

• Är personalomsättningen hög/låg? Varför? 
• Tror du att de flesta trivs/ inte trivs på sin arbetsplats? 
• Vilka likheter finns det mellan spanskt och svenskt ledarskap? 
• Vad är positivt med ett spanskt ledarskap kontra svenskt?  
• Hur skiljer sig dina erfarenheter på ert företag ifrån dina tidigare arbeten i 

svenska företag? 
• Varför tror du att det går så bra för ert företag? 
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Bilaga 2 – Medling/förlikning 

 
Referens: Cummings, Harnett, Stevens   
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Bilaga 3 - Risktagande 

 
Referens: Cummings, Harnett, Stevens   
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Bilaga 4 - Självbestämmande 

 
Referens: Cummings, Harnett, Stevens   
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Bilaga 5 - Tillit 

 
Referens: Cummings, Harnett, Stevens   
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Bilaga 6 – Maktdistans 
 
Maktdistanstabellen har tagits fram med hjälp av tre frågor.  
a) Hur ofta förekommer det att anställda är rädda att visa att de inte instämmer med che-
fen?  
b) Är din chefs beslutsfattarstil autokratiskt eller patriarkaliskt?  
c) Hur skulle de anställda önska att chefsstilen var?  
 
Dessa visar hur ledarskapet uppfattas i olika länder och hur uppfattning och verklighet 
har ett nära förhållande och att detta i sin tur påverkar vilken typ av ledarskap man före-
drar. Tabellen speglar ”hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna av institutioner 
och företag inom ett land förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämlikt”72.  
 

 
Referens: Hofstede, 1991, sid 38 
 

                                                 
72 Hostede, 1991, sid 40 
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Bilaga 7 - Individualism 
 
Individualismpoängen bygger på fjorton ”arbetsmål”, som personal i olika länder fick 
numrera från ett till och med fem där ett betydde mycket viktigt och fem liten eller ing-
en betydelse. När svaren analyserades avspeglade sig två dimensioner indivudualism 
och kollektivism och den andra var feminint och maskulint. 
 

 
 
Referens: Hofstede, 1991, sid 70 
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Bilaga 8 – Maskulint/feminint 
 
Undersökningen baserades på hur personalen uppfattade förtjänster, erkänsla, avance-
mang(har man möjlighet att bli befordrad till en högre position), utmaning, chefsrela-
tion, samarbete och boendeområde. Hofstede visade att denna dimension var den enda 
där män och kvinnor fick markant olika poäng och därav namnet.  
 

 
 
Referens: Hofstede, 1991, sid 109 
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Bilaga 9 - Osäkerhetsundvikande  
 
Osäkerhetsundvikande har tagits fram med hjälp av tre frågor som handlar om a) stress 
b) företagets regler får inte brytas ens om den anställde tror att det är av intresse för fö-
retagets bästa och slutligen c) procent anställda som tänker stanna 1)mint 2 år, 2)två till 
fem år, 3)mer än fem år eller 4) tills pensionen. Dessa tre frågor har enligt Hofstede ett 
samband när de jämförde de olika ländernas svar och visar på sätt vilken grad av osä-
kerhetsundvikande ett land har generellt.  

 
 

Referens: Hofstede, 1991, sid 144 
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