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Sammanfattning 
 
De senaste åren har världens gränser suddats ut och vi har kommit att leva i en alltmer 
global omgivning. Det har blivit än mer påtagligt sedan EU har fått en i högre grad 
framträdande roll i samhället. Det framstår som självklart för de allra flesta att vi lever i en 
föränderlig tid och att ett nytt globalt perspektiv vuxit fram. Företag måste fokusera på 
den effekt globalisering och kulturskillnader har för att kunna vara konkurrenskraftiga på 
marknaden idag. I och med att företagsledare allt oftare kan komma att jobba i andra 
länder än deras ursprungsland blir det då intressant huruvida dessa ledare anpassar sin 
ledarstil eller om de fortsätter att arbeta på samma sätt som i deras hemland.  
 
Uppsatsen syftar till att undersöka om en företagsledare med utländsk bakgrund för med 
sig sin nationella kultur vid styrning av ett företag i Sverige. Vidare vill vi granska vilka 
dessa faktorer skulle kunna vara och på vilket sätt de påverkar ledarskapet i ett annat land 
än hemlandet. 
 
För att besvara vårt syfte har vi genomfört en undersökning på fyra franska företag i 
Sverige som leds av en fransk ledare. Med dessa ledare har djupgående intervjuer utförts 
och vi har även skickat ut enkätfrågor till två medarbetare på respektive företag. Genom 
att sedan studera teorier om stereotypa svenska och franska ledarstilar har vi fått en 
inblick i de nationella särdrag som präglar respektive kultur. Därtill har sedan teorier om 
organisationskultur studerats ur olika perspektiv. 
 
Efter att ha analyserat våra empiriska data mot valda teorier har vi kunnat dra följande 
slutsatser för att besvara vårt syfte. Från vår undersökning framkom det att ledarskap i 
andra kulturer kan vara problematiskt om inte viss anpassning till värdlandet sker. Det 
visade sig även att det som ledarna för med sig från sin nationella kultur är en slags fransk 
grundstruktur som handlar om hur företaget ska styras generellt. 
.  
 



Franskt ledarskap i företag i Sverige – En kulturkrock? 
 

________________________________________________________________________
Malin Brewitz 
Annika Malmberg 

  

Abstract 
 
The most recent couple of years the boundaries of the world have been erased and we 
have come to live in a more global environment. It has been even more evident since the 
European Union has got a more prominent role in the society. It appears as obvious for 
most of us that we live in a changeable time and that a new, global perspective has been 
developed. Companies have to focus on the effect globalization and differences in culture 
have, to be competitive in the market today. Because of that business managers more 
often can come to work in other countries than their country of origin, it becomes 
interesting whether these managers adapt their management style or if they continue to 
work the same way as they did in their native country.  
 
This thesis aims to investigate if business managers with a foreign background bring along 
their national culture when managing a company in Sweden. Further more we want to 
revise which these factors could be and in what way they affect the leadership in a 
different country than the country of origin.  
 
To answer our purpose we have carried out a survey in four French companies in Sweden 
which are led by a French leader. With these leaders we have performed draught 
interviews and we have also sent out a questionnaire to two co-workers in each company. 
We have got an insight in the national distinctive features that characterize the respective 
culture by going through theories about stereotyped Swedish and French management 
styles. Besides that, theories about organisational culture have been studied from different 
perspectives.  
 
After we analyzed our empirical data against chosen theories we have been able to draw 
conclusions to answer our purpose. From the survey it emerged that leadership in 
different cultures can be problematic if certain adaptation to the host country does not 
occur. It also came to light that what the managers bring from their national culture is a 
sort of French base structure regarding how the company is led generally. 
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Résumé 
 
Ces dernières années, les frontières nationales sont devenues de plus en plus floues, et 
nous vivons aujourd’hui dans un environnement de plus en plus global. Ce phénomène 
est devenu encore plus évident depuis que l’importance de l’Union Européenne dans 
notre société s’accentue. La plupart de nous voient le fait de vivre dans une ère 
changeable, comme un fait évident, et nous voyons apparaître une nouvelle perspective 
globale. Les entreprises doivent par conséquent être attentives aux effets de la 
globalisation et des différences culturelles pour pouvoir être compétitives sur le marché 
d’aujourd’hui. Puisque les leaders d’entreprises peuvent être amenés à travailler dans 
d’autres pays que leurs pays d’origine, il est intéressant de voir s’ils adaptent leur manière 
de diriger l’entreprise ou s’ils continuent de travailler de la même manière que dans leurs 
pays natal. 
 
Ce mémoire vise à examiner si un leader d’entreprise étranger apporte des éléments de sa 
culture nationale lorsqu’il dirige une entreprise en Suède. Nous voulons pour cette raison 
examiner quels peuvent être ces éléments et de quelle(s) manière(s) ils influencent le 
leadership dans un autre pays que leur pays natal.  
 
En vue de répondre à notre objectif avec ce dossier, nous avons effectué une recherche 
sur quatre entreprises françaises en Suède, dirigées par un leader d’origine française. Nous 
avons effectué une entrevue avec chaque leader et avons en plus de cela distribué une 
enquête à deux employés de chaque entreprise. En analysant des théories sur les styles de 
leadership propre à la Suède et à la France, nous avons eu un aperçu des caractéristiques 
nationales qui marquent les deux cultures. Nous avons ensuite étudié différentes théories 
sur la culture de l’organisation sous plusieurs angles.  
 
Après avoir étudié les données qui portent sur nos entrevues et nos enquêtes, et les avoir 
comparées aux théories choisies, nous avons pu en tirer les conclusions suivantes. Il s’est 
montré que des problèmes peuvent apparaître dans le leadership dans d’autres cultures si 
aucune adaptation à la nouvelle culture ne se fait. Il s’est également avéré que le principal 
élément que les leaders emportent de leurs propres cultures nationales est une sorte de 
structure de base  qui porte sur la manière générale de diriger l’entreprise. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel ger vi läsaren en bakgrund till vårt valda problem. Denna problembakgrund leder 
oss vidare till en problemanalys för att sedan mynna ut i frågeställning, syfte och avgränsning. 
___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har världens gränser suddats ut och vi har kommit att leva i en alltmer 

global omgivning. Det har blivit än mer påtagligt sedan EU har fått en i högre grad 

framträdande roll i samhället. Medlemmar inom europeiska unionen är verksamma i andra 

medlemsstater dels som studenter men också inom affärsvärlden. EU-medlemskapet ska i 

huvudsak ses som en, bland flera nya förutsättningar som formar morgondagen. 

Värderingar, attityder och sätt att resonera kommer således att påverkas på olika sätt  

(Daun, 2005). EU skapar till följd därav nya möjligheter för var och en som har drömmar 

och visioner om att upptäcka Europa.  

 

Att vi lever i en föränderlig tid framstår som självklart för de allra flesta och att ett nytt 

globalt perspektiv har vuxit fram för att de senaste tio åren öka lavinartat, har 

förmodligen inte undgått någon. För att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden idag 

krävs det att företagen förstår vilken effekt globalisering och kulturskillnader har. Kultur 

har överlag fått ett större inflytande på relationer och organisationer (Harris & Moran, 

1996). Detta innebär vidare att företagsledare allt oftare kan komma att jobba i andra 

länder än deras ursprungsland. Vad som då blir intressant är huruvida dessa ledare 

anpassar sin ledarstil, och om så är fallet på vilket sätt, eller om de fortsätter att arbeta på 

samma sätt som i deras hemland. Det är viktigt att förstå att managementfilosofier är 

djupt rotade i kultur och att den ledarstil som utvecklats i en kultur kan vara svår att 

förflytta över till en annan (Harris & Moran, 1996). Konceptet globalisering kan därmed 

förklaras som konsten att positionera en organisation bortom nationella gränser och 

kunna anpassa den till en annan kultur. Det blir som en värld utan väggar (Harris, 2000).  

 

Enligt Harris & Moran (1996) ställs det nya krav på en ledare idag och ett nytt tänkande 

om ledarskap har vuxit fram, ett så kallat globalt ledarskap, vilket innebär att ledaren är 

kapabel att verka effektivt i en global omgivning och besitter respekt för kulturella 
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skillnader. Harris & Moran (1996) anser att den globala ledaren med andra ord är öppen 

och flexibel i sitt möte med andra människor och kan hantera situationer som är 

annorlunda från hans/hennes egen bakgrund. En global ledare ska även vara villig att 

omvärdera sina personliga attityder och uppfattningar (Harris & Moran, 1996).  

 

1.2 Problemanalys  

När företag beslutar att expandera sin verksamhet till ett annat land kan situationer av 

sammanstötningar i företagskulturen uppstå till följd av brist på kulturanpassning. Dessa 

kollisioner kan kanske undvikas om företagsledare anpassar sitt ledarskap lokalt.  

 

Det finns flera tänkbara scenarier när företag expanderar över gränserna. Ett alternativ är 

att företaget tar med sig sin egen nationella företagskultur till det nya landet i hopp om att 

bevara den så mycket som möjligt in i nyetableringen. Ett annat alternativ är att ledningen 

istället önskar skapa en kultur lik den som det nya landet har genom att ”försvenska” 

organisationen så mycket som möjligt, och ett sista alternativ är att det råder en 

internationell atmosfär på arbetsplatsen och organisationen genomsyras av medarbetare 

från olika delar av världen. I den förstnämnda situationen är företagsledningen mån om 

att bevara nationella kulturaspekter och ser gärna att företagsledaren har samma nationella 

bakgrund som organisationen har och är villig att ta med sitt nationella tänkande vid 

styrning av företaget i det nya landet. De två andra situationer speglar ledningens strävan 

efter en öppen och anpassad ledarstil.  

 

1.3 Problemfrågor 

Det kan diskuteras vilket styrningssätt som är lämpligast idag. Frågan är om företagsledare 

bör anpassa sitt ledarskap lokalt eller om det är bättre att hålla fast vid sina 

ursprungsvärderingar. Vilka vinster respektive förluster kan man förvänta sig av att 

anpassa sitt ledarskap respektive behålla de kulturella värderingarna från sin nationella 

kultur? Om anpassning till lokal kultur sker, på vilka sätt och med vilka konsekvenser 

inträffar detta? Hur påverkas chefers ledning av deras nationella kultur när de är 
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verksamma i ett annat land? Hur tänker företagsledare som ett resultat av sin nationella 

kultur och vilka konsekvenser får det för hur affärsledarskap utövas (Bjerke, 1998)? 

  

 

Den situation som vi finner mest intressant är den förstnämnda av de tre tänkbara 

scenarier vid nyetablering utomlands, då en företagsledare styr ett företag från samma 

land som han/hon själv kommer ifrån i ett nytt land. Vi vill undersöka huruvida 

företagsledare för med sig av sin nationella kultur vid styrning av ett företag från samma 

ursprungsland när de befinner sig i ett annat land. Det finns mängder av exempel på 

utländska företag, etablerade i Sverige som styrs av en ledare från ursprungslandet.  

 

1.4 Syfte 

Med denna uppsats ämnar vi undersöka om en företagsledare med utländsk bakgrund för 

med sig sin nationella kultur vid styrning av ett företag i Sverige. Vidare vill vi granska 

vilka dessa faktorer skulle kunna vara och på vilket sätt de påverkar ledarskapet i ett annat 

land än hemlandet. 

 

1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Motivering till val av land 

I denna uppsats har vi valt att koncentrera oss på Frankrike. Vi blev intresserade av 

Frankrike när vi läste Hofstedes kulturdimensioner och såg de skillnader i ledarskap i 

Sverige och Frankrike som han belyste. Främst inom kulturdimensionen maktdistans där 

Sverige anses vara väldigt platt medan Frankrike ses som mer hierarkiskt. Detta fångade 

vårt intresse. Att vi sedan valde detta land beror även på ett genuint intresse för den 

franska kulturen men också på att en av oss har franska rötter.   

1.5.2 Motivering till val av företag 

Vi har valt att begränsa vår studie till att endast undersöka stora franska företag som är 

verksamma i Sverige med en fransk ledare. Vi har valt stora företag för att vi ville belysa 

problematiken utifrån organisationer som åtnjuter en etablerad position i Sverige. Vidare 
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har urvalet av företag baserat sig på att de har en fransk ledare i ledningsposition. Detta 

val är därför starkt korrelerat till val av ledare. 

1.6 Definitioner 

I detta avsnitt definierar vi de begrepp som vi använder oss utav. Detta för att ge en 

tydligare bild av de olika termer som existerar inom organisationsområdet.  

1.6.1 Kultur 

Geert Hofstede definierar kultur som följande: den kollektiva programmering av 

intellektet, vilje- och känslolivet som gör att medlemmar från en grupp eller kategori 

skiljer sig från andra människor (Hofstede, 1991). 

1.6.2 Företagskultur 

Den uppsättning idéer, värderingar och normer som kännetecknar ett företag eller annan 

organisation, eller med andra ord den informella, föreställningsmässiga sidan av företaget 

och den andra eller det klimat som utmärker detta1. 

1.6.3 Ledare 

Person i högsta bestämmande ställning inom verksamhet, organisation eller dylikt2 

1.6.4 Kulturkrock 

Problem som uppstår när person(er) från en kultur konfronteras med person(er) från en 

annan kultur3.  

1.6.5 Cross-culture 

Fenomenet att röra sig fritt över gränser mellan konkreta eller (ofta) abstrakta områden4.  

1.6.6 Socio-culture 

Kulturella interaktioner i kulturanpassningssammanhang (Fish, 2005). 

1.6.7 Psycho-culture 

Det personliga välmåendet i kulturanpassningssammanhang (Fish, 2005). 

                                                 
1 http://www.ne.se 
2 ibid 
3 ibid 
4 Ibid 
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1.7 Uppsatsens disposition 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ges en bakgrund till uppsatsens syfte och frågeställning. 
Även uppsatsens avgränsningar beskrivs. 

Tidigare forskning som gjorts på området gås igenom för att 
skapa en tydligare bild av vårt problem 
 

I metodkapitlet redogörs för vår valda metod, vilka urval vi 
gjort och på vilka grunder. Vi motiverar hur vi tänkt och går 
igenom validitet och reliabilitet. 

I detta avsnitt förklarar och motiverar vi val av teorier på ett 
tydligt sätt för läsaren.   

I empiridelen redogör vi för de intervjuer och undersökningar som vi 
har genomfört. 

Vi analyserar och går igenom de resultat vi fått fram utifrån 
genomgångna teorier samt empiri 

Vi drar slutsatser och för en diskussion utifrån det resultat som vi  
har fått fram. 

I den sista delen av vår uppsats för vi fram kritiska synpunkter till vår 
undersökning. 
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2. TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 

I takt med att globaliseringen har ökat uppstår nya problem inom organisationer. Kulturkrockar 
i sig är inget nytt problem men det blir mer påtagligt i dagens samhälle då företag expanderar över 
gränser och således oftare anställer medarbetare som kommer från en annan nationell kultur. Vi 
går i detta avsnitt igenom forskning på området därför att teorier tenderar att ta upp hur 
landsspecifikt ledarskap inom en och samma kultur fungerar. Teorierna belyser ofta ledarskap i 
ett visst land men saknar insikt i hur gränsöverskridande ledarskap utövas.  
___________________________________________________________________________  

2.1 Anpassningsdimensioner 

Alan Fish, Professor of Business och dekanus på the International School of Business på 

Charles Sturt University i Australien5 skriver om ”cross-border management” i sin 

forskningsrapport, ”Assisting cross-border manager adjustment”.  

 

Fish genomförde en undersökning där han tittade på de åtgärder som är viktiga för att en 

”cross-border” ledare ska kunna anpassas inom anpassningsdimensionerna, ”psycho-cultural” 

och ”socio-cultural”. Dessutom undersökte han om respondentgrupp, industrigrupp, antal 

”cross-border” uppdrag, ålder och kön påverkade resultatet. Fishs nyckelresultat visade 

behovet att ta itu med specifika anpassningsstrategier som minskar eventuell stress, ångest 

eller annan sjukdom. Därutöver visade det även att det behövdes tillhandahålla tillräckligt 

med utrymme för att ”cross-border” ledare ska få kunskap om sin nya omgivning genom att 

undersöka, förstå och interagera med den nya miljön. Organisationen behöver då utveckla 

både ”psycho-cultural” och ”socio-cultural” strategier som stödjer ”cross-cultural” affärer och 

social kunskap (Fish, 2005). 

2.2 Globalisering, samarbete och mångfald 

Malcom Higgs är dekanus på institutionen för Human Resource Management och 

Organisational Behaviour vid Henley Management College.6 I sin rapport, “Overcoming 

the problems of cultural differences to establish success for international management 

teams” drar han följande slutsatser om kulturella skillnader och hur man bäst når 

framgång vid internationella managementteams. 
                                                 
5 http://www.csu.edu.au/faculty/commerce/isb/staff/afish.htm 
6 http://www.henleymc.ac.uk/henleymc03.nsf/pages/MalcolmHiggs 
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Globalisering, samarbete och mångfald har varit ett av 1990-talets stora samtalsämnen. 

Samtidigt ökar tron på att det kan finnas stora anledningar till konkurrensfördelar när 

organisationer klarar av en effektiv management- och människoutveckling. Enligt honom 

utgör ”teamworking” en av de mest effektiva strukturer för organisationer som behöver 

mer flexibilitet när de svarar på förändringar på marknaden för att uppnå sina mål. När 

dessa team dessutom är mångkulturella leder det till mer effektiva prestationer, menar 

författaren. Globala organisationer har ett ökat behov av ledningsgrupper med olika 

nationaliteter för att jobba ihop på ett effektivt sätt, antingen som bestående 

managementteams eller som källa till specifika nyckelproblem inom projekt. För att kunna 

förstå nationella kulturella skillnader är det viktigt att identifiera tydliga mönster, vilka kan 

ses som effekten av kulturella skillnader. Sådana mönster har utvecklats av forskare såsom 

Hofstede och Trompenaars. Genom att implementera Hofstedes resultat menar 

författaren att dessa mönster kan användas för att identifiera skillnader i gensvar på 

ledningsstilar och motivationsfaktorer bland annat.  

 

Alltför ofta ser multinationalister kulturell mångfald inom deras arbetsområden som 

svårigheter istället för möjligheter att bygga upp konkurrensfördelar. Detta påvisades i en 

undersökning från 1980-talets början av Laurent och Adler (1981-83). Den visade att 

medan 100 procent av de tillfrågade kunde identifiera nackdelar, kunde endast 30 procent 

se fördelar med kulturell mångfald inom deras organisation. Att förstå naturen och värdet 

av kulturell mångfald är sällan förankrat inom organisationens tänkande och praxis. På 

många sätt kan sägas att tankarna inom detta område inte har utvecklats i samma takt som 

globaliseringstrenden. Vidare menar Higgs (1996) att det mycket väl kan vara så att 

effektiva prestationer från internationella managementteams sida hänger lika mycket på de 

värderingar som multinationella medarbetare har som på själva utvecklingsprocessen. När 

man studerar mångfald inom internationella managementteams är det viktigt att inte 

enbart fokusera på problemet kring kulturella skillnader.  

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att den ökade globaliseringen tvingar fram en utveckling 

av effektiva managementteams, samt vikten att inse potentiella förtjänster av 

gränsöverskridande organisationsbildningar (Higgs, 1996). 
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2.3 Nationella och kulturella skillnader vid beslutsfattande 

Mark Pagell, Associate Professor i Operations management samt Director of Research 

Programs för Sustainable business initiative vid Oregon University7, Jeffrey P. Katz 

Professor of Management samt Director of the Center for Leadership vid Kansas State 

University8 och Chwen Sheu, Professor på Department of management vid Kansas State 

University9 skriver i sin forskningsrapport ”The importance of national culture in 

operations management research” om vilken roll nationell kultur spelar vid 

beslutsfattande i organisationer. 

 

Författarna inleder rapporten med att berätta hur en av de viktigaste tendenserna som 

ledare möts av just nu är tonvikten på globaliseringen. Tidigare har organisationer 

mestadels agerat i hemlandet men idag säljer företag produkter och tjänster över hela 

världen. Globaliseringen påverkar därför i allra högsta grad även ledare i organisationerna. 

De argumenterar för att synsättet att nationell kultur är ett relevant sätt att se hur 

systematiska skillnader blir rimliga för att således kunna utveckla forskningen om 

ledarskap. Deras forskningsrapport ämnar öka vår förståelse för de systematiska 

skillnaderna som nationell kultur kan orsaka vid beslutsfattande. Detta är otroligt viktigt i 

och med globaliseringens framfart.  

 

Författarna hänvisar till Geert Hofstedes (1991) studier om nationell kultur och hans fyra 

kulturdimensioner. Vidare skriver de om senare forskning som gjorts av Merritt (2000) 

och denna forskning befäster forskningen om nationell kultur. Vidare går de igenom 

Hofstedes fyra dimensioner; Maktdistans, Osäkerhetsundvikande, Maskulinitet/Feminitet samt 

Individualism/Kollektivism. Ytterligare studier om nationell kultur som författarna hänvisar 

till är Trompenaars (1993). Han utförde en tio år lång studie där han studerade över 

15000 ledare från 23 olika länder. Trompenaars identifierade likvärdigt med Hofstede, 

fem olika relationer som visar hur människor från olika kulturer förhåller sig till varandra 

på arbetsplatsen. Dessa dimensioner är; Universalism vs. Patricularism, Individualism vs 

Communitarianism, Neutral vs. Emotionalism, Specific vs. Diffuse och Achivement vs. Ascription. 
                                                 
7http://www.bus.oregonstate.edu/faculty/bio.htm?UserName=pagellm 
8http://merrill.ku.edu/publications/2003whitepaper/katz.html 
9 http://info.cba.ksu.edu/sheu/ 
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Pagell et al (2005) hypotes är följande:  

Kulturaspekter är inte signifikanta indikatorer för operationella beslut i ett globalt urval 

 

Avvisande av hypotesen skulle indikera att kulturaspekter kan förklara skillnader i 

beslutsfattande globala mönster.  

 

Resultatet pekar på en signifikant relation mellan kulturella dimensioner och 

beslutsfattande. De poängterar även att mer studier måste utföras för att befästa deras 

resultat. Vidare framhåller de att framtida studier måste se bakom de makroliggande 

nivåerna som fokuserar på huruvida kultur spelar någon roll, till att besvara de mer 

mikroliggande frågorna som istället inriktar sig på hur kultur betyder någonting (Pagell et 

al, 2005). 

2.4 Sammanfattning 

Dessa forskningsrapporter behandlar vårt ämne ur olika synvinklar. Vi anser att de belyser 

de delar som vi tycker är viktiga för oss. I rapporten från Alan Fish (2005) behandlas 

problematiken om anpassning för ledare som befinner sig i kulturer som de inte är 

infödda i. Malcolm Higgs (1996) tar upp hur man bäst når framgång vid internationella 

managementteams, och på vilka sätt man kan samknyta globalisering och samarbete. Han 

menar att ”teamworking” är en av de effektivaste strukturer för organisationer som vill 

vara mer flexibla när de ska anpassa sig till förändringar på marknaden och att effektiva 

prestationer kan uppnås när dessa team dessutom är mångkulturella. Till sist behandlar 

Mark Pagell et al (2005) de frågor som kan uppstå när företag expanderar globalt, det vill 

säga kulturella samt nationella skillnader vid beslutsfattande. 

 

Då vi ämnar undersöka fransk styrning av franska företag verksamma i Sverige anser vi att 

dessa artiklar passar väl, då de behandlar dels huruvida ledare behöver anpassa sig, dels 

hur globaliseringen fått fram ett nytt tänkande om samarbete. Slutligen då vi tittar på 

franska företag kommer även dessa rapporter om företag som är verksamma i andra 

länder och regioner såväl som hur nationell kultur spelar in vid beslutsfattande väl till 

hands. 
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Vi är övertygade om att detta endast är ett litet axplock i forskningen som finns om 

ledarskap i andra kulturer. Dels för att det är ett väldigt intressant ämne men även 

eftersom att det har blivit mer och mer angeläget i och med globaliseringen och hur 

organisationer förflyttar sig över landsgränserna. Vi har dock valt dessa tre för att belysa 

problematiken som finns.  
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3. METOD 

I detta avsnitt redogör vi för de metoder som vi valt; hur vi valt ut respondenter, hur 
datainsamlingen gått till men även hur vi gått tillväga och den hjälp vi har fått för att få kontakt 
med olika företag som passar in i vår frågeställning. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Tillvägagångssätt 

När vi tittat på tidigare uppsatser som behandlat liknande problem har vi sett att de flesta 

använt sig av fallstudier. Vi anser att den strategin är den mest lämpade även för vår 

frågeställning då vi ämnar få en djupare kunskap om och hur faktorer påverkar när en 

ledare från Frankrike ska leda franska företag i Sverige. Att göra en fallstudie istället för 

endast en enkätundersökning tillåter oss att nå denna kunskap då fokus ligger på djupet 

och inte på bredden. En annan fördel är att fallstudier lämpar sig bra i fall där forskaren 

själv inte har kontroll över de företeelser och händelser som uppstår i den undersökta 

situationen (Denscombe, 2000). Vi har även valt att bredda våra mätningar med hjälp av 

den kvantitativa metoden, i form av enkätfrågor till medarbetare. Vi har dock valt att inte 

utföra en statistisk prövning då vi känner att de tillfrågade utgör ett för litet urval. Istället 

presenterar vi våra svar med hjälp av diagram. 

 

Denscombe (2000) menar att en fallstudie verkar i naturliga miljöer istället för konstlade 

situationer. Det faktum att processer och relationer är de element man vill lyfta fram 

passar oss väl i denna undersökning. Det är samspelet mellan företagsledarens bakgrund 

och ledarstil som vi vill belysa, och detta är en tämligen ”mjuk” aspekt (Denscombe, 

2000). Detta är något vi eftersträvar i vår undersökning och därför faller valet på denna 

form.  

 

En fallstudie har dock vissa begränsningar, dessa är att en bra fallstudie ska innehålla en 

klar och tydlig bild av fallets gränser och kunna redovisa på ett precist sätt vilka dessa är 

(Denscombe, 2000). Detta kan tyckas vara lätt men är i verkligheten svårare än vad man 

först kan tro. Det är svårt att komma innanför de yttre gränser som fallstudien gäller, det 

vill säga de aktiviteter, processer och förhållanden som pågår innanför de fysiska 
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platserna. Nackdelen med en fallstudie gäller främst trovärdigheten i de generaliseringar 

som görs utifrån resultaten som forskaren får fram (Denscombe, 2000). 

3.2 Val av metod 

Vi har valt att använda oss utav både en kvalitativ samt en kvantitativ undersökning. Den 

kvalitativa i form av djupgående intervjuer med ledare för att kunna gå till djupet med 

frågor om åsikter, värderingar och beteenden och erhålla så utförliga svar som möjligt. 

Den kvantitativa undersökningen utförs i form av enkäter. Utifrån dessa data för vi sedan 

en diskussion om de resultat vi fått fram för att slutligen kunna analysera samt dra 

slutsatser om vårt problem.  

 

Kombinationen av båda insamlingsmetoder innebär mycket jobb i fråga om hantering och 

bearbetning av insamlad data, men vi tror att det krävs för att kunna få reda på så 

tillförlitlig information som möjligt. Det är inte antalet undersökta företag som är det 

relevanta i vårt fall, utan vi vill få en djupare analys och förståelse för de faktorer som 

spelar in och påverkar en organisationskultur. 

 

Den kvalitativa metoden med sina djupgående intervjuer ger oss fördelen att vi får en 

tydligare bild av ledarens åsikter. Detta tillsammans med kvantitativa enkäter ger oss en 

tämligen komplett bild av ledarskapet samtidigt som det belyser organisationen från två 

synvinklar. Intervjuer ger oss däremot fördelen att vi möter våra respondenter ansikte 

mot ansikte. En kritik mot kvalitativ undersökning är de krav som ställs på undersökarens 

för- och efterarbete med avseende på undersökningens utformning samt bearbetning av 

resultat (Denscombe, 2000).  

 

Frågeformulär utgör grunden för vår kvantitativa undersökning. Denscombe (2000) 

menar att frågeformulär förlitar sig på skriftlig information som människor lämnar som 

svar på frågor ställda av forskaren. Informationen som fås fram kan delas in i två 

kategorier; fakta och åsikter. Kategorin fakta innebär att respondenten ärligt lämnar 

information om exempelvis adress, kön och ålder. Åsiktskategorin däremot behandlar 

information om känslor, där respondenten kan uttrycka värderingar samt väga alternativ 

mot varandra (Denscombe, 2000). Då vi ville erhålla en bild ur medarbetarnas perspektiv 
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av franskt ledarskap i Sverige har vi valt att skicka ut ett enkätformulär till dem som 

främst behandlar medarbetarnas åsikter. Detta kompletterar vår intervju med ledaren och 

stärker vår bild av företagskulturen. Varför vi valt att inte utföra intervjuer på samtliga 

medarbetare är på grund av tidsaspekten. 

3.3 Urval 

När det gäller intervjuerna med ledarna är dessa inte slumpmässigt utvalda. För att få så 

rättvisande och relevanta resultat på vår undersökning som möjligt har vi dock satt upp 

olika krav som de intervjuade ledarna måste uppfylla. De skall kunna klassas som typiskt 

franska ledare det vill säga på samma villkor som om vi hade undersökt en fransk ledare 

av ett franskt företag i Frankrike. De ska vara födda i Frankrike eller vara av franskt påbrå 

och varit verksamma i Frankrike under stor del av sina liv, och därmed gått i skola i 

Frankrike eller arbetat i Frankrike under många år. Nu ska ledaren vara verksam i Sverige 

för ett företag med icke-franska medarbetare. Den bakomliggande orsaken till detta urval 

är att få fram nödvändig information av en fransk ledares ledarskap i Sverige, det vill säga 

med svenska medarbetare och den svenska företagskulturen. 

 

När det gäller intervjuerna med medarbetare har vi fått kontaktuppgifter till medarbetare 

som är tillgängliga och villiga att ställa upp på undersökningen. Detta kan därför ses som 

ett delvis tillfällighetsurval, då vi inte kunnat styra över respondentgruppen men företagen 

själva kunnat göra det. Vi har dock haft ett krav, då vi vill att de tillfrågade ska vara 

uppväxta eller födda i Sverige. Detta för att kunna belysa de skillnader eller eventuella 

konflikter som uppstår med blandade kulturer. Nackdelen med denna form av urval är att 

det kan ses som god forskning och inte heller som representativt (Denscombe, 2000). Vi 

väljer ändå att göra på detta sätt beroende på tidsaspekten men också för att minimera 

risken för bortfall då vi fått två kontaktuppgifter till medarbetare på de berörda företagen. 

3.3.1 Hur urvalsprocessen gick till 

För att få fram information om de företag som vi skulle kunna undersöka kontaktade vi 

Franska Handelskammaren i Sverige. De har cirka 200 medlemsföretag, varav merparten 

bedriver verksamhet i Sverige inom skilda branscher. Drygt hälften av dessa företag har 
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fransk bakgrund, resterande är svenska företag med intressen i Frankrike10. Kristina 

Hulteberg på franska handelskammaren i Sverige var väldigt hjälpsam och gav oss förslag 

på det knappa tiotal franska företag som är verksamma i Sverige med franska ledare. Vi 

tog sedan kontakt med samtliga av dessa företag via telefon och e-mail för att se om de 

stämde in med våra uppsatta kriterier. Vi frågade sedan om de kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju. När de givit oss klartecken att medverka bad vi om att få komma i 

kontakt med två medarbete per företag för att skicka ut ett enkätformulär via e-mail, detta 

för att få en bättre helhetsbild utifrån ett medarbetarperspektiv. 

 

3.4 Datainsamling 

Den information som vi har använt för att utföra vår undersökning baseras dels på 

primärdata, dels på sekundärdata. Till primärdata hör de källor som vi själva har fått fram 

det vill säga den information som vi tar reda på genom våra egna intervjuer och de svar vi 

får från våra frågeformulär. Nackdelar med att utföra undersökningen med hjälp av 

intervjuer är framförallt tidsaspekten men även tillförlitligheten då det kan vara svårt att 

uppnå objektivitet. Respondenten kan eventuellt även känna hämningar, då denne kan 

uppfatta situationen som konstlad i och med att de pratar inför en bandspelare 

(Denscombe, 2000). 

 

Till sekundärdata hör den information som någon annan redan skrivit om, närmare 

bestämt det materialet som vi finner i litteratur, press, rapporter och dylikt. Valet mellan 

dessa två typer av data resulterar i en kombination av båda, dels på grund av tid men även 

av bekvämlighetsskäl. För vissa avsnitt av undersökningen finns redan lämpligt material 

som teorier, som kan tillämpas på vår fallstudie, medan i andra avseenden måste en 

skräddarsydd undersökning utifrån våra egna perspektiv göras, för att få reda på den 

exakta informationen vi söker. Som tidigare nämnt handlar teorierna kring denna 

problematik främst om ledarskap i ett specifikt land och ej om gränsöverskridande 

ledarskap. Följaktligen har vi tagit upp tidigare forskning på området. 

 

                                                 
10 http://www.ccfs.se/show.php?id=7530 
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3.4.1 Utformning av intervjuer  

Våra intervjuer har varit utformade med tre delar. Den första delen har tagit upp 

respondentens bakgrund, den andra har haft generella frågor om ledarskap och den tredje 

har fokuserat på respondentens eget ledarskap. Vi har valt att göra på detta sätt då vi 

kände att vi fick en bättre struktur vilket ledde till att intervjuerna kändes mer 

genomtänkta. Då vi fick bra kritik från respondenter på utformningen samt strukturen på 

frågorna anser vi att vårt intervjuunderlag var väl genomtänkt.  

 

Under intervjun har vi använt oss av en bandspelare samt antecknat det som 

respondenten svarat. Vi har valt att göra båda delarna för att minimera risken att missa 

viktig information som vår respondent har sagt. Då våra respondenter endast kunnat 

begränsad svenska har alla intervjuer således skett på engelska. Eftersom empirin ligger till 

grund för vår analys är vikten av att få en korrekt sammanställning och en så rättvisande 

bild som möjligt oerhört betydelsefull för vår undersökning. 

3.4.2 Utformning av enkätfrågor 

Våra enkätfrågor utgörs av såväl öppna som fasta frågor. Enligt Denscombe (2000) 

innebär öppna frågor att respondenten själv kan formulera svaret. Fördelen med detta är 

att den information som samlas in genom svaren återspeglar hela rikedomen och 

komplexiteten i respondentens synpunkter. Respondenten får därmed uttrycka sig med 

sina egna ord. Nackdelen med öppna frågor är att de kräver en större ansträngning från 

respondentens sida, vilket kan minska deras vilja att medverka i undersökningen. Den 

andra nackdelen är att forskaren får så kallad ”rå” data, vilket kräver mer tid att behandla 

och analysera. En tredje nackdel är att respondentens svar eventuellt inte blir helt ärliga, 

vilket är något som vi heller inte kan kontrollera. För att minimera risken för detta har alla 

enkäter varit anonyma, vi kan dock ändå inte försäkra oss om att respondenterna varit 

ärliga i sina svar. Fasta frågor innebär att respondenten kan svara exempelvis ja eller nej, 

men de kan också bestå i en lång rad olika alternativ. Fördelen med detta är att forskaren 

på ett enklare sätt kan jämföra och klassificera respondentens svar. Nackdelen med fasta 

frågor är att respondenten ges en begränsad möjlighet att beskriva verkligheten då endast 

ett par alternativ är möjliga. Ytterligare en nackdel är att respondenterna inte har möjlighet 

att uttrycka sina åsikter utförligare (Denscombe, 2000).      
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3.5 Deduktiv ansats 

Induktiv ansats betyder att en teori utvecklas för att förklara fenomenet. Med deduktiv 

ansats menas istället att teorins implikationer används för att göra förutsägelser (Lundahl 

& Skärvad, 1992). Vår undersökning har en deduktiv ansats eftersom att vi utarbetat våra 

frågor efter befintliga teorier som finns om ledarskap. Vår avsikt är dock inte att göra en 

hypotesprövning utan istället att utifrån teorin och empirin undersöka om nationell kultur 

påverkar ledarskapet när företagsledare är verksamma i en annan kultur än sin 

ursprungskultur (Eriksson & Hallstan, 2003). 

 

3.6 Svårigheter 

Först och främst kan nämnas de svårigheter vi träffat på inför val av lämpliga företag som 

stämmer överens med våra kriterier. Det var mer tidskrävande än vad vi först trott att 

välja ut lämpliga företag, komma i kontakt med dem och sedan boka in intervjuer. 

Problemet underlättades dock av att Franska Handelskammaren i Sverige hjälpte oss i 

sökprocessen att hitta franska företag med franska ledare. Ett exempel på en sådan 

svårighet är att vi kom i kontakt med L’Oréal vars nytillträdde franska Vd fortfarande 

kände sig osäker på den svenska kulturen och ansåg sig inte besitta tillräckligt med 

kunskaper för att kunna dra jämförelser eller se skillnader mellan det svenska och franska 

samhället. 

3.6.1 Reliabilitet och validitet 

En annan svårighet ligger i användbarheten av resultaten då man gör en fallstudie. 

Kommer våra slutsatser ha god reliabilitet och validitet?  

 

Reliabilitet ska belysa i vilken grad samma resultat uppnås om samma mätning görs gång 

på gång11. Detta samband tror vi är svårt att finna i denna mätning. Vi undersöker företag 

med specifika egenskaper, organisationsform och mål, och de resultat vi funnit är 

kopplade till just den organisationen. Därför anser vi inte kunna se någon hög reliabilitet i 

vår undersökning. Vidare gav Vd-assistenten till respektive ledare oss kontaktuppgifter till 

två svenska medarbetare som var villiga att ställa upp i undersökningen. Detta utgör 

                                                 
11 Oxing Eron, Metodföreläsning 2005-10-04 
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ytterligare en faktor till icke generaliserbarhet och får ses som en nackdel då vår 

undersökning blir väldigt vinklad till organisationens fördel. 

  

Vad gäller validitet är möjligheten att bekräfta resultat högre om man ser saker ur olika 

perspektiv. För att komma över det eventuella problemet kring validitet visar vi att vi inte 

valt den första förklaringen som den bästa, vi vill istället visa att vi noga tittat på andra 

teorier och sedan gjort en utförlig genomgång av dessa. För att ytterligare stärka 

validiteten jämför vi hur våra resultat och analyser stämmer med existerande kunskap 

inom området (Denscombe, 2000).  
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4. TEORIER 

I detta kapitel redogör vi för de teorier som uppsatsen utgår ifrån. Vi börjar med att ge läsarna en 
generell bild av stereotypa beteendemönster som förekommer i litteraturen. Vi går sedan igenom de 
teorier och modeller som vi funnit lämpliga för att utföra vårt arbete. 

4.1 Stereotypa beteendemönster 

Under vår teorigenomgång har vi noterat vissa stereotypa skillnader som är ständigt 

återkommande. Vi kommer nedan att redogöra för de vanligaste som vi stött på i vår 

litteraturgenomgång.  

4.1.1 Den svenske ”lagom” ledaren 

Det svenska affärslivet har en mycket manlig dominans och ledaren är mellan 48-60 år 

gammal. Det typiska för svenska ledare sägs vara mjukheten i relationen till övriga 

medarbetare. Ledaren har ofta en informell framtoning och stil. Stereotypen är att det är 

viktigt att förankra alla beslut som fattas, att nå konsensus, för att på så sätt veta att alla i 

organisationen kommer att följa de beslut som fattats (Mårtenson, 1998). Den svenske 

ledaren utfärdar inte order utan ger mer riktlinjer (Lewis, 2002). Organisationerna är oftast 

väldigt platta i jämförelse med andra länder (Mårtenson, 1998).  

 

Nedanstående modell syftar till att visa hur den svenska beslutsvägen går till under 

affärsmöten och hur svenska ledare söker konsensus vid beslutsfattande. I denna modell 

syns det tydligt hur lång tid diskussioner kan ta i Sverige innan ett beslut kan fattas. Det 

börjar med en ordgrund, varpå många diskussioner följer. Inte förrän dessa diskussioner 

genomförts och ledaren fått konsensus kan han fatta ett beslut. Alla medarbetare måste 

således vara med på allt innan ett beslut kan tas (Lewis, 2002). 

 

 

 

 

 

                   Figur 1 
Källa: Lewis (2002) 
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4.1.2 Den franska formaliteten 

Enligt Mårtenson (1998) beskrivs Franska ledare ofta med termen ”Cadre”, vilket är en 

status som erhålls om ledaren utbildat sig på någon av Handelshögskolorna, grandes-

écoles. Det är en utmärkelse som tilldelas vissa som anses vara värda den. I företagen 

råder en mycket elitistisk indelning. Det finns en stor social distans mellan de olika 

nivåerna vilket leder till svårigheter i den vertikala kommunikationen både uppåt och 

neråt (Mårtenson, 1998). 

 

Franska ledare är enligt teorin mer status– och positionsinriktade och visar sin auktoritet 

genom distinktion och makt. Underordnade förväntar sig att ledaren har exakta svar, ger 

definierade order samt kan utföra uppgifterna bättre än de själva kan göra. Beslutsfattande 

och genomförande går däremot snabbt, det finns dock en risk att man inte integrerat 

kompetensen på olika områden eller att man inte har en utbredd acceptans för vad som 

beslutats. Ledarens makt är fullkomlig och de anställda förväntas att följa, implementera 

samt acceptera besluten som fattats utan att komma med egna idéer. Toppchefer har ofta 

en auktoritet som både är paternalisk och karismatisk på ett sätt som kan jämföras med de 

stora generalerna och fältmarskalkerna (Mårtenson, 1998).  

  

Likt ovanstående modell för Sverige finns även en modell för Frankrike, i denna ser vi att 

kedjan ser helt annorlunda ut. Det ges inget utrymme för diskussion, ledaren har en taktik 

att vara så detaljerad som möjligt i att förklara det han vill genomföra. Han upprepar 

sedan sin position där han med hjälp av fantasin bygger upp ett scenario. Genom hela 

kedjan är han dock logisk och rationell.    

 

 

 

 

 

 

 

                  Figur 2 
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4.1.3 Hushållsost möter Camembert – kulturkrock?  

I Frankrike är det viktigt att en relation sinsemellan berörda parter byggts upp innan 

affärer görs. Det kan dock ta lång tid innan ett beslut angående affären tas, då 

fransmännen har en annan uppfattning om hur lång tid som behövs än svenskar. En 

vecka kan istället bli till tre månader. För svenskar som gör affärer i Frankrike är det 

otroligt viktigt att kunna det franska språket. Det anses också vara bättre att visa ett 

genuint intresse för den franska kulturen, vilket kan ge mer än att visa sin skicklighet i 

affärssammanhang (Mårtenson, 1998). Att göra affärer med fransmän kräver även att 

personen i fråga måste bete sig mer formellt än vanligt, ett exempel på det är att titlar är 

mycket viktigt (Lewis, 2002). En skillnad är också hur svenskar ofta använder sig av 

”team-play”. I Frankrike är det mer armbågar och konflikter för att på så sätt kunna visa 

att det är ens egen idé som är den rätta och den bästa (Mårtenson, 1998). 

 

4.2 Hofstedes kulturdimensioner 

Geert Hofstede utarbetade fyra kulturdimensioner i sin forskning om nationella 

kulturskillnader i organisationer. Genom dessa dimensioner valde Hofstede att studera 

människors agerande inom ett och samma företag, IBM i ett femtiotal länder. Utifrån 

detta tog han sedan fram information om hur den kulturella bakgrunden påverkar bland 

annat styrningen i organisationen. Undersökningsresultatet om nationella kulturer och 

deras dimensioner visade sig bara vara delvis användbara för förståelse av 

organisationskulturer.  

 

De fyra dimensionerna är maktdistans, som är relationen underordnade/överordnande; 

individualism, vilken tar upp begreppen individualism kontra kollektivism; 

maskulinitet/feminitet som sätter önskvärdheten av självhävdande beteende i motsats till 

önskvärdheten av anspråkslöst uppträdande samt osäkerhetsundvikande vilket är de metoder 

att hantera osäkerhet som förekommer i alla mänskliga institutioner i alla länder 

(Hofstede, 1991).  

  

Vi fokuserar på dimensionen maktdistans därför att vi anser att den bäst kan appliceras på 

vårt syfte och väljer därför att bortse från de övriga dimensionerna. 
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4.2.1 Maktdistans  

Hofstede definierar maktdistans som ”den omfattning i vilken olikheter mellan människor 

accepteras och tolereras av överordnade och underordnade”. Maktdistans mäter således 

graden av ojämlikhet i ett samhälle. I undersökningen om maktdistans ingick tre delfrågor, 

för att Hofstede sedan skulle kunna besvara den stora frågan om maktdistans och dess 

betydelse. Följande frågor undersöktes: 

1. Svar från anställda, som inte har ledande befattning, på frågan: ”Hur ofta, så vitt ni vet, 

förekommer följande problem: att anställda är rädda för att visa att de inte håller med sina 

chefer?” 

2. Underordnades uppfattning av sin chefs verkliga beslutsfattarstil (autokratisk eller 

patriarkalisk) 

3. Underordnades preferens för sin chefs beslutsfattarstil (Hofstede, 1991) 

 

Utifrån dessa frågor kom Hofstede fram till att i länder där anställdas rädsla är relativt 

liten och chefer sällan är autokratiska eller patriarkaliska föredrar de anställda en 

konsulterande ledningsstil, det vill säga att chefer rådgör med dem innan beslut tas. Där 

omvända förutsättningar råder och chefer är mer autokratiska och patriarkaliska är det 

mindre troligt att de anställda föredrar en konsulterande chef. Maktdistans informerar oss 

således om beroendeförhållanden i ett land. I länder som har låg maktdistans är de 

underordnades beroende av chefen begränsat. I länder som har hög maktdistans, är den 

underordnade däremot mer beroende av sin chef. I dessa mätningar hamnar Frankrike på 

plats 15 av 53 undersökta länder, detta tyder på en relativ hög maktdistans jämfört med 

Sverige som hamnar på delad 48/49 plats (Hofstede, 1991).  

 

4.3 Kommunikation och kultur   

Stohl (2001) menar på att finns två viktiga frågor som måste bli besvarade för hur man 

kommunicerar inom företag i globala sammanhang. Den första frågan är om det finns 

systematiska skillnader i meningsfulla aktiviteter mellan anställda i olika kulturer. Den 

andra frågan är vad som händer när människor från skilda kulturer interagerar med 

varandra i en organisation. Båda dessa scenarion har kommunikation som svar (Stohl i 

Jablin et al, 2001).  
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Nedanstående modell behandlar olika dimensioner av dessa samt förklarar hur de kan 

fungera i en organisation i verkligheten. (Stohl i Jablin et al, 2001) Då vi analyserar 

situationer där folk från olika kulturer möts och samarbetar finner vi denna modell om 

kommunikation applicerbar på vårt valda problem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                        Figur 3 
 
 
 
Denna modell är i sitt ursprung mer omfattande och har fler dimensioner. Då vi anser att 

dessa inte är relevanta för att ta fram den information som vi behöver för att besvara vårt 

syfte har vi valt att göra den mindre omfattande och fokusera på de bitar vi finner 

väsentliga i modellen.  

 

4.4 The Leadership grid 

Denna modell utarbetades genom att olika ledare fick svara på ett frågeformulär. The 

Leadership grid bygger på två dimensioner; intresse för människor och intresse för 

produktion och resultat. Ordet intresse reflekterar en ledares underliggande antagande om 

Orientation to nature 

 
Orientation to communication 

 
 
 
 
 
 
 
Orientation to space 
 
 
 
 
 
Orientation to formality 
 
 
 
Orientation to needs 

Harmoni leder till komfort på arbetsplatsen. 
 
 
Låg kontext kontra hög kontext. Detta innebär i
praktiken att tonvikt ligger på verbala eller icke-verbala
meddelanden. Det är graden av hur den direkta
kommunikationen är. Dimensionen tar även upp vilken
typ av information som blir formellt presenterad, vilka
typer av argument som är övertygande eller känslo-
mässigt baserade.  
 
 
Dimensionen tar upp hur man vill ha det på
arbetsplatsen. Vilka krav som finns på
kontorslandskapets utformning, exempelvis öppna
landskap eller privata kontor. 
 

 
Informellt eller formellt. Är man traditionsbunden eller
öppen för förändringar. 
 
 
Materiell eller immateriell; är de anställdas behov
psykologiska, som exempelvis trygghet eller inte? 

Källa: Jablin et al (2001). Egen omarbetning



Franskt ledarskap i företag i Sverige – En kulturkrock? 
 

Malin Brewitz 
Annika Malmberg 
  23
 

 

människor på jobbet samt vikten av ledarskap. Denna modell behandlar således mer än 

bara beteende. Enligt modellen kan ledare få mellan ett och nio poäng dels på skalan 

intresse för människor dels på skalan intresse för produktion och resultat. Poängen ritas 

sedan in i modellen och kombinationen som fås fram representerar sedan olika former av 

ledarskap (Hughes et al, 2006). 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4 

 

 

Country Club Management: Eftertänksam omsorg för personalen. Organisationen 

kännetecknas av en vänskaplig atmosfär. 

Team Management: Jobbprestationer härstammar från engagerade människor. Man kämpar 

för ett gemensamt mål vilket leder till att organisationen kännetecknas av relationer 

baserade på tillit och respekt. 

Middle-of-the-road Management: Balanserar arbetsnivå samt personalens moral för att få en 

adekvat organisation.  

Impoverished Management: Utövande av minimal ansträngning för att få önskat arbete utfört 

är lämpligt för att bibehålla ledarskapet. 
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Källa: Blake och McCanse i Hughes et al (2006) 
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Authority-Compliance Management: Effektivitet i företag resulterar från arbetsförhållanden 

som endast låter mänskliga relationer och element kollidera minimalt (Blake & McCanse i 

Hughes et al, 2005). 

 

Varje kombination som sedan fås fram representerar en unik kombination av antaganden 

för att använda makt och auktoritet för att förena människor till produktion (Blake & 

McCanse i Hughes et al, 2005). Anhängare till the Leadership grid säger att de mest 

effektiva ledarna bör ha intresse för såväl människor som resultat och skulle därför i 

denna modell uppnå 9.9, det vill säga tillhöra Team Management. Då denna modell 

behandlar korrelationen mellan intresse för resultat och intresse för människor och utifrån 

detta tar fram fem olika typer av ledarskap, finner vi den applicerbar på vårt problem 

eftersom vi ämnar undersöka huruvida ledare från Frankrike måste anpassa sin ledarstil i 

Sverige. Då vi i kapitel 4.1 gått igenom de stereotypa dragen för franska respektive 

svenska ledare finner vi det intressant att ta med denna modell i uppsatsen för att belysa 

de skillnader som finns enligt denna teori. 

 

4.5 Lökmodellen  

Denna modell belyser essentiella begrepp som vi anser vara avgörande i ledet att kunna 

förstå fenomenet kultur. Detta för att i ett senare skede kunna belysa kulturella aspekter 

på djupet av de undersökta företagen och således kunna förstå vilka eventuella kulturella 

faktorer som de franska företagsledarna tar med sig i styrningen av företagen i Sverige. 

 

En annan definition av kultur än Hofstedes som vi tidigare nämnt är den definition som 

kulturantropologen Kluckhohn12 utvecklat. Som kulturantropolog studerar man världens 

olika kulturer och samhällstyper13. Inom social (eller kulturell) antropologi är kultur ett 

samlingsnamn på alla tankar, känslor, och sätt att agera som en människa kommer i 

kontakt med under sin livstid (Hofstede 2005). Kluckhohns definition av kultur lyder som 

följande:  
 

                                                 
12 http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/klmno/kluckhohn_clyde.html 
13 http://www.ne.se  
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Kultur består av kopierade sätt att tänka, känna och reagera, förvärvade och överförda 

huvudsakligen genom symboler, vilka utgör karaktäristiska prestationer av mänskliga 

grupper, inklusive deras utförande genom artefakter; den huvudsakliga kärnan av kultur 

består av traditionella (t.ex. historiskt erhållna och utvalda) idéer och speciellt deras egna  

värderingar (Kluckhohn, 1951 i Hofstede 2001). 

 

Med kulturella artefakter menas föremål som är producerade av människan ofta i motsats 

till naturföremål14, såsom byggnader, språk, och musik. Kluckhohn menar att artefakter 

står för de konkreta utföranden av tankesätt och reaktionssätt vilka i sin tur betecknas 

med hjälp av symboler.  

 

   
 

 

 

 

 

                             Figur 5 
 

 

Enligt Kluckhohn inkluderar kultur värderingar där värderingssystemen är kärnelement av 

kulturen. I Lökmodellen exemplifieras de centrala termerna symboler, ritualer, samt sedvänjor 

som de olika lagren på en lök, runtom en kärna bestående av värderingar. Värderingar är 

osynliga ända tills de blir självklara genom beteenden, men kultur ger sig i uttryck genom 

synliga element också. Bland många termer som används för att beskriva synliga yttringar 

av kultur täcker dessa tre begrepp, tillsammans med värderingar det sammantagna 

konceptet tämligen ordentligt: symboler, och ritualer. Ytterligare ett begrepp, hjältar, ingår i 

denna definition. Vi har emellertid valt att göra en egen omarbetning av Lökmodellen då 

vi anser att termen inte är direkt applicerbar till vår studie. 

Enligt Hofstede & Hofstede (2005) utgörs symboler av ord, gester, bilder och föremål som 

ofta medför en särskild innebörd för människorna i en viss kultur, men inte för andra. 

Orden i ett språk eller en jargong tillhör denna kategori, liksom kläder, frisyrer och 

                                                 
14 www.ne.se      

Källa: Hofstede, (2001). Egen omarbetning
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statussymboler. Nya symboler är någonting som utvecklas lätt och gamla symboler 

försvinner. Symboler från vissa kulturella grupper kopieras och tas över av andra, därför 

utgör symboler det yttre, mest ytliga lagret kring kärnan och har avbildats som det yttersta 

lagret i figur 5. 

 

Vidare står ritualer för de kollektiva aktiviteter som egentligen inte behövs för att uppnå 

sina mål, men som anses vara socialt viktiga inom en kultur. Detta handlar om tilltal, sätt 

att hälsa och visa respekt för andra, detta inkluderar även affärsmöten eller politiska 

möten (Hofstede & Hofstede 2005). 

 

I figur 5 har symboler och ritualer ordnats under termen sedvänjor. Som sådana är de 

synliga för en utomstående betraktare. Dock är deras kulturella innebörd osynlig och 

består precist och enbart i hur dessa sedvänjor tolkas av de initierade (Hofstede & 

Hofstede 2005). 

 

Kulturens kärna består av värderingar. Dessa är allmänna tendenser att föredra vissa 

förhållanden framför andra. Värderingar är känslor som antingen är positiva eller negativa 

och har således en plus- och en minussida (Hofstede & Hofstede 2005). 

 

4.6 Scheins modell över organisationskultur 

Enligt Scheins teori återfinns kulturen på tre nivåer inom organisationer: på ytan finns 

artefakter, under dessa ligger värderingar och normer för beteendet och på den djupaste 

nivån finns en kärna av grundläggande uppfattningar och antaganden. Dessa illustreras 

nedan i figur 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artefakter 

Värderingar & Normer

Antaganden 
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      Figur 6 

              Källa: Schein i Hatch, 2002 
 

Med artefakter menar Schein de rester av den kulturella kärnan vilka ligger kringströdda på 

ytan av en kultur, ungefär som lava efter ett vulkanutbrott (Hatch, 2002). Att studera 

artefakter kan hjälpa oss att förstå kärnan i en kultur. Artefakter är de synliga, påtagliga 

och hörbara resterna av ett beteende som bottnar i kulturella normer, värderingar och 

antaganden (Gagliardi 1990 i Hatch, 2002). Artefakter kan vara fysiska manifestationer 

såsom klädsel och utseende, beteendemässiga manifestationer som traditioner och 

sedvänjor och till sist verbala manifestationer som tar sig i uttryck genom exempelvis 

jargong eller smeknamn. Medlemmarna i en kultur är inte alltid medvetna om sina 

kulturella artefakter, men artefakterna i sig kan iakttas direkt av vem som helst. Även om 

artefakterna är mest tillgängliga och synliga är det viktigt att komma ihåg att de ligger 

längst från den kulturella kärnan (Hatch, 2002). 

 

Värderingar och normer inrymmer enligt Schein de sociala principer, mål och standarder som 

i en viss kultur anses ha ett inneboende värde. De definierar vad medlemmar av en 

organisation bryr sig om som exempelvis frihet, demokrati, tradition, pengar eller lojalitet. 

Värderingar utgör grunden för vad som är rätt eller fel. Värderingar är mer medvetna än 

grundantaganden men individerna brukar trots det inte ständigt tänka på dem. 

Ifrågasättandet av värderingar kommer ofta från marginaliserade individer i 

organisationen som exempelvis nykomlingar, revolutionärer eller outsiders (Hatch, 2002). 

 

Enligt Schein utgör grundläggande antaganden kärnan i en organisationskultur. Antaganden är 

det som medlemmarna anser vara verklighet, vilka därigenom påverkar vad individerna 

uppfattar och hur de tänker och känner. Antaganden tas för givna och ligger på en osynlig 

nivå (Hatch, 2002). 

 

Enligt Hatch (2002) verkar kulturen i Scheins teori styras inifrån och ut – från omedvetna 

antaganden, värderingar och normer till mer ytliga nivåer där artefakter kan iakttas. Pilarna 

i modeller är även dubbelriktade, vilket leder till att samtidigt som värderingar och normer 
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Källa: Hofstede & Schein i 
Hatch, 2001 

Egen omarbetning 

letar sig uppåt till artefaktnivån, kommer artefakterna att tolkas på ett sätt som kan 

omvandla de värderingar och antaganden som ursprungligen skapat artefakterna. Detta 

beror på att kulturmedlemmarna använder artefakter och normer på ett medvetet och 

kreativt sätt för att utrycka sin identitet (Hatch, 2002). 

 

4.7 En jämförelse mellan Lökmodellen och Scheins modell  

Dessa två modeller liknar varandra i många avseenden då de belyser essentiella begrepp 

för att förklara kultur och värderingar uttryckta i olika former. Scheins teori utgår från tre 

nivåer av kultur där den ytligaste nivån utgörs av artefakter, under vilka värderingar och 

normer för beteendet återfinns, för att på den djupaste nivån finna en kärna av 

grundläggande uppfattningar och antaganden. På samma sätt kan Lökmodellen delas in i 

olika nivåer där symboler utgör det ytligaste lagret och värderingar återfinns längst in som 

kulturens kärna. Vad som skiljer modellerna, är emellanåt de specifika innebörder av varje 

nivå och de implikationer som dessa innebörder medför.  

 

För att få en klarare bild av denna jämförelse illustreras en grafisk sammansättning i figur 

7 nedan. Den vänstra delen av bilden står för Hofstedes Lökmodell medan den högra 

halvan motsvarar Scheins modell över organisationskultur. 

 

 

 

 

              

                      Figur 7 
 

 

 

 

Symboler, vilka enligt Hofstede (2001) utgörs av orden i ett språk eller en jargong liksom 

statussymboler, är således den ytligaste nivån på samma sätt som artefakter. Enligt Schein 

(Hatch 2002) är dessa de synliga, påtagliga och hörbara resterna av ett beteende såsom 
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traditioner och sedvänjor samt verbala manifestationer som tar sig i uttryck genom 

exempelvis jargong eller smeknamn.  

 

Ritualer handlar om tilltal, sätt att hälsa och visa respekt för andra, vilket även inkluderar 

informella möten enligt Hofstede (2001). Om dessa jämförs med värderingar och normer 

från Scheins modell ser vi att de inrymmer de sociala principer, mål och standarder som i 

en viss kultur anses ha ett inneboende värde. Enligt Hatch (2002) definierar värderingar 

och normer vad medlemmar av en organisation bryr sig om som exempelvis frihet, 

demokrati, tradition, pengar eller lojalitet. Liksom Hofstedes definition av värderingar, 

utgör Scheins värderingar och normer grunden för vad som är rätt eller fel. Enligt Schein 

(Hatch 2002) är dock värderingar mer medvetna än grundantaganden, men individerna 

brukar trots det inte ständigt tänka på dem. 

 

I denna jämförande modell hamnar värderingar och antaganden på samma nivå, den 

djupaste och närmaste kulturens kärna. Enligt Schein (Hatch 2002) tas antaganden för 

givna och ligger på en osynlig nivå. Schein menar att antaganden kan påverka vad 

medlemmar av en kultur uppfattar och hur de tänker och känner. Dessa är svårare att se 

än de ytligare manifestationerna av kultur, och kräver en mycket djup analys i det 

undersökta materialet. För att relatera till vårt syfte vill vi med denna studie undersöka hur 

franska ledare för med sig av sin nationella kultur vid styrning av företag i Sverige. Därför 

analyserar vi kulturen inom deras specifika företag. 

 

Sedvänjor illustreras i figur 7 längs med ritualer och symboler. Sedvänjors kulturella 

betydelse är osynliga och handlar om hur de uppfattas av betraktare inom samma kultur 

(Hofstede 2002).  

 

 

4.8 Egen syntes av Lökmodellen och Scheins modell 

Enligt ovanstående jämförelse har likheter samt skiljaktigheter mellan de två modellerna 

belysts. Då modellerna är väldigt lika, finner vi att det förslår att analysera ur en synvinkel. 
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Eftersom båda modeller behandlar viktiga aspekter av kulturbegreppet finner vi det mest 

applicerbara tillvägagångssättet vara att sammanfoga dessa till en egen modell. 

 

 

 

 

 

   
                                                                                                       Figur 8  

   
 
 

 

 

Den översta rutan med symboler och artefakter är som tidigare nämnts den ytligaste nivån 

av kultur och inrymmer status, titlar, byggnader, språk och jargong. Den mellersta nivån 

med normer och ritualer ligger lite djupare inpräntat i kulturen och består av tilltal, 

respekt, informella möten, sociala principer, mål och standarder. Dessa omringas av 

sedvänjor vilka utgörs av traditioner samt gamla vanor. Grundläggande värderingar är en 

blandning av vad som påverkar hur en människa tänker och känner. I botten av modellen 

finner vi den djupaste nivån av kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

5. EMPIRI………………………….………………….. 
Med empirisk data menas sådan data som bygger på observationer i den verkliga världen. Vi redovisar 
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presenterar även resultatet av enkätundersökningen som vi delat ut till medarbetare på de respektive 
företagen. Våra empiriska data utgör vår primärdata i denna uppsats. 

5.1 Intervju med Jean Bernard Trussart, Vd för Accor  

5.1.1 Bakgrund 

Jean Bernard Trussart är utbildad i Belgien och Frankrike och kom till Sverige för fyra år 

sedan. Tidigare var Trussart ansvarig för en liknande organisation i Belgien, med ansvar 

för Beneluxländerna. Han har även jobbat i Nederländerna och haft en ledarposition som 

Chief Executive fyra år i Sverige, och fyra år innan han kom till Sverige. 

5.1.2 Problem inom organisationen 

Trussart anser att de problem som dyker upp i en organisation är likartade oavsett vilket 

land man befinner sig i, och att det snarare är sätten att lösa problemen på som skiljer sig 

åt mellan länder. Han är övertygad om att folk i Sverige är mer involverade i lösningarna, 

att man jobbar med hela gruppen och att det ibland tar dubbelt så lång tid. Dock anser 

han att implementeringen av lösningen går snabbare än i latinska länder och ser det inte 

som en tidsförlust, utan snarare som en investering i kvalitén på lösningen.  

 

Vidare berättar Trussart att organisationen är uppbyggd på samma sätt i Sverige som i 

andra länder. Man kan i princip ”kopiera och klistra”. Det finns alltid en finanschef, 

försäljningschef, operationell chef och så vidare i styrelsen. Detta är inget som han tycker 

bör göras generellt utan det beror på vilken typ av bransch man befinner sig i. Att göra på 

detta vis har både för- och nackdelar. Han menar att bland det positiva kan räknas att en 

ny idé lättare kan appliceras i ett nytt land. Man följer planen som ett annat land redan 

gjort. Men däremot om man ser till nackdelarna kan konstateras att om en idé har gått fel 

i ett land kommer det troligtvis gå fel i andra länder också. Han är inte övertygad om att 

man för liknande typ av branscher kommer att hitta olika typer av organisationer. 

5.1.3 En bra ledare 

Enligt Trussart är en bra ledare någon som är tillräckligt stark på det psykiska planet för 

att hitta rätt människor att arbeta tillsammans med. Det är en person som dels ansvarar 

för att företaget ska klara sina mål, dels hjälper de anställda att utveckla sig. Han anser att 

detta är någonting som man inte kan göra ensam, utan att man behöver hjälp från 
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människor med kompletterande egenskaper. ”Man kan inte vara bäst på allt”, säger han. 

Han menar att det inte går att vara bäst på både ekonomi och marknadsföring, därför 

behöver en ledare välja ut rätt människor som kan hjälpa en. Som ledare gäller det även 

att stå fast vid sina åsikter, ett företag behöver stabilitet i det långa loppet. Trussart menar 

att man kan ha fel men att när man ändrar sig, måste man vara stabil i sin position som 

ledare, och att det är därför man behöver rätt medarbetare omkring sig. 

5.1.4 Skillnaden på ledarskap i Sverige och Frankrike 

Jean-Bernard Trussart anser att den största skillnaden gällande ledarskap mellan Sverige 

och Frankrike handlar om delaktigheten man förväntar sig av de anställda i företag när det 

gäller den generella styrningen av företaget. ”Vi ler åt den svenska kompromissen, men 

det är ett faktum att det är så man jobbar i Sverige.” Han är övertygad om att de svenska 

företagens framgång bottnar i detta synsätt. Trussart menar alltså att det typiskt svenska är 

den svenska kompromissen där de anställda känner sig delaktiga i processer och känner 

ansvar för de uppgifter de utför, men är också vana att få vägledning under processen.  

 

Trussart menar vidare att svenskar är mer lugna medan den latinska attityden kommer 

fram mycket fortare i Frankrike. Ytterligare en skillnad på ledarskap mellan länderna är 

enligt Trussart det faktum att i Frankrike finns en chef och det är han som är chefen. När 

Jean-Bernard Trussart kom till Sverige förväntade sig folk att han skulle reagera och vara 

på det typiska ”franska” sättet, men Trussart känner att han har en annan mentalitet. 

Vidare tillägger han att kan se det typiskt franska i sin egen chef och gamla kollegor som 

han haft. 

5.1.5 Relation till anställda  

Han anser inte att relationen till de anställda skiljer sig åt mellan länderna, men däremot 

att franska företag fortfarande leds av chefer som vill visa att det är just det de är. Det 

betyder emellertid inte att de tar avstånd från de anställda. På Accor har de 167 000 

anställda och han poängterar att om han vill skicka ett meddelande till sin Chief Executive 

så kan han göra det. Han är dock säker på att det kommer att ändra sig därför att det finns 

en vilja att organisationen ska förändras så att den stämmer med de anställdas 

förväntningar. 
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Vad gäller motivation till de anställda anser Trussart att det fungerar likartat i båda länder. 

Han poängterar att det ofta handlar om lönen, att medarbetarna vill känna sig belönade. 

Däremot lägger han märke till en skillnad gällande ansvar. Självklart är det individuellt hur 

mycket ansvar medarbetare vill han. Han anser dock att det finns en stor grupp 

människor i Sverige som vill ha ett medelmåttigt ansvar, medan det i Frankrike finns en 

liten grupp människor som vill ta mycket ansvar. ”We are very good in the ”lagom” in 

Sweden” tillägger han. Trussart konstaterar även att vi vill ha det mer jämfördelat i 

Sverige. 

5.1.6 Medarbetarnas anpassning till den franska standarden 

Trussart anser att det är svårt att känna av om medarbetarna anpassas till den franska 

standarden och menar vidare att det inte är lätt att arbeta på samma sätt i båda länderna. 

Han tillägger dock att han redan känner sig väldigt svensk. Skillnader han märkt av är att 

svenskar vill ha allt planerat vilket tar längre tid än i Frankrike ”där de levererar men man 

vet aldrig när, var eller på vilket sätt det sker”. Där läggs det inte så mycket tid på 

planering men man hittar alltid andra lösningar. I Frankrike har man inte samma krav på 

formalisering som man behöver i Sverige. Saker och ting fungerar där. Frankrike är en 

stor ekonomisk nation, det är bara att fransmän vill göra på sitt sätt. I Sverige finns ett 

totalt koncept av formalisering som inte finns i Frankrike. Trussart menar att vi i Sverige 

har en sträng respekt för tid vilket kan vara en nackdel ibland när vi alltid ser arbetsdagen 

som 9-17. I Frankrike är mentaliteten annorlunda, man börjar senare, har längre luncher 

och jobbar längre på kvällen. Han är dock inte övertygad om att det är det bästa sättet att 

jobba på. I Sverige har man fått en bra balans mellan yrkesliv och privatliv, vilket hjälper 

företag att växa då det finns en respekt mellan anställda och företag. Trussart anser att 

franska anställda gillar sina jobb men inte sina företag därför att de tycker att företagen 

förstör deras liv och att de inte har någon fritid. 

5.1.7 Ledarens eget ledarskap 

Jean Bernard Trussart anset att han själv har en så kallad ”Open-door management”stil, 

vilket han anser vara väldigt svenskt. Han tycker om att besluten tas av en majoritet och 

han vet att hans medarbetare respekterar honom och uppskattar att arbeta med honom. 

Varje år har de utvärderingar på Accor, både från ledningens men även från de anställdas 

sida. De anställda förväntar sig däremot att Trussart tar de slutliga besluten vilket han 
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anser vara ganska normalt. Han tar besluten efter att ha lyssnat på medarbetarnas åsikter, 

det är det bästa sättet enligt honom. Han tvingar dem att vara lite mer ”open-minded” 

och ärliga, han förklarar vidare att medarbetarna till viss del är ”open-minded”, men att de 

fortfarande är rädda för hierarkin, detta är någonting som han vill bryta. Han anser att 

Accor är på väg mot det målet. Trussart menar att de anställda också tar beslut som inte 

rör honom, att de arbetar bra ihop och har en bra laganda. Han anser att om en anställd 

har ett problem med sin ”manager” får han ta det med denne, men att han alltid har sin 

dörr öppen om de inte skulle lösa det. Han menar att han absolut inte har en fransk stil i 

sitt ledarskap. 

5.1.8 Anpassning 

Trussart har inte haft problem med anpassning, men han har franska vänner i Sverige som 

har svårigheter. Enligt honom är den franska mentaliteten annorlunda, det svenskar ser 

som positiv karaktär ser fransmän istället som negativ.  

5.1.9 Svåraste med att vara ledare i ett annat land? 

En sak som irriterar honom ibland är den administrativa arbetsbelastningen som är 

genererad av ”vår kära regering” – alltså den svenska regeringen. Företag tvingas ta ansvar 

som de själva inte vill ta. Men det är en del av paketet. Utöver det ser han inte några andra 

företeelser som gör det svårt. Det är ett svårt jobb i sig men det är enligt Trussart inte 

orsakat av att man är i ett annat land. 

5.1.10 Berikande med annan nationalitet? 

Han förklarar att det beror på vilka förväntningar företagen har. Hans manager i 

Frankrike är väldigt ”open-minded” i vad han har att erbjuda som chef. Men Trussart vet 

inte om det beror på hans personlighet eller nationalitet.  

5.1.11 Skillnad mellan franska och svenska medarbetare 

Enligt Jean Bernard Trussart har svenskar en ”9-17 mentalitet” vilket han ser som typiskt 

svenskt. Han tycker att det kan vara en nackdel men säger att fördelen är att svenskar 

tycker om att leverera kvalitet. Han menar att svenska medarbetare dock är flexibla om 

man förvarnar att man vill att de ska arbeta längre. Franska medarbetare är mer flexibla 

vad gäller tid men Trussart är inte övertygad om kvalitén på vad de levererar. Vidare anser 
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han att franska medarbetare aldrig är glada utan bara klagar på allt. Han upplever att 

fackets inflytande är starkt i Frankrike vilket inte är enbart positivt, eftersom att de ofta 

gjuter olja på vågorna. I Sverige är facket inte lika aktivt enligt honom.  

5.1.12 Rekryteringsprocessen  

På Accor försöker de hitta den bästa personen som passar in i uppgifterna. Först tittar de 

på den lokala marknaden. De har ett öppet jobbforum, där alla annonser läggs ut så att 

folk i andra länder kan söka, de promotar alltså utlandsvistelse som detta. Det är därför 

han kom till Sverige. Företaget har sett att det finns fördelar med kulturell integration och 

utbyte. Trussart menar att om man visar vilja kommer man att få hjälp med att hitta en 

position i ett annat land. Även om det är ett franskt företag så blir engelskan allt viktigare 

inom organisationen. Vid nyrekrytering annonserar de framför allt i lokalpress då de vill 

hitta folk som vill jobba för företagets intresse, men de meddelar huvudkontoret att de 

letar efter nya medarbetare.  

5.1.13 Det franska språket 

Man behöver inte vara fransktalande för att få jobba på Accor men företaget har ordnat 

med kurser i franska på Franska institutet i Stockholm. Detta underlättar för medarbetare 

som vill jobba utomlands. Trussart pratar däremot alltid svenska med sina medarbetare. 

 

5.2 Intervju med Cyril Carniel Vd för Connex Northern Europe 

5.2.1 Bakgrund    

Cyril Carniel har ett diplom från Université Paris-Dauphine och tog senare ett Master in 

Business Administration på University in Henley on Thames. Han startade sin karriär i 

Frankrike där han även varit företagsledare innan han kom till Sverige. Tidigare har 

Carniel bott i Nordafrika samt fyra år i Tjeckien. I Sverige har han varit verksam i ett och 

ett halvt år som Vd för Connex Northern Europe. Sammanlagt har Carniel haft ett 

ledaransvar i 13 år. 

5.2.2 Organisationens uppbyggnad 

Connex Northern Europe är huvudkontor för tolv länder, Benelux, Balticum, 

Skandinavien, samt Storbritannien. Stockholmskontoret stödjer de andra länderna. 
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Teamet här är väldigt internationellt, det finns 25 medarbetare med åtta olika 

nationaliteter varav tre medarbetare är fransmän. Det officiella språket på kontoret är 

engelska. Cyril Carniel tycker att det är viktigt att poängtera att “Connex är inte ett franskt 

företag, utan ett internationellt företag”. 

5.2.3 Problem i organisationen 

Carniel anser inte att problemen som dyker upp i organisationer är lika oavsett land. Han 

framhåller att även företag som finns i ett och samma land har olika problem, då dessa 

skiljer sig från person till person. Hur man sedan löser problemen varierar, men det beror 

även på personer och vilken ledartyp man har. Det är alltid samma grundsvårigheter som 

uppstår, sedan beror problemen på ledarstil och situation.  

 

Han märker av att människor agerar olika kommunikationsmässigt i Sverige och i 

Frankrike. I Frankrike står folk ofta vid kaffeautomaten och diskuterar olika saker, vilket 

Carniel tycker är acceptabelt så länge det inte handlar om skvaller eller informella möten. I 

Sverige anser Carniel att man snarare har möten så fort man vill diskutera något. Alla 

sitter istället på sina kontor och möten sker oftare på bestämda tider. Själv försöker 

Carniel att gå in till de anställdas kontor ibland för att småprata lite emellanåt.  

5.2.4 En bra ledare 

Carniel anser att det finns tre aspekter som utmärker en bra ledare. Den första aspekten är 

att en bra ledare är en person som tar beslut. Det folk förväntar sig från sin ledare är att 

man ska hjälpa eller tvinga medarbetarna att ta beslut. Det är även viktigt att en ledare 

erbjuder sig att finnas där och lyssna på sina medarbetare. Ibland behöver de bara 

bekräftelse på att det som de själva har tänkt faktiskt är det rätta. Men man ska inte 

glömma att en ledare faktiskt har det yttersta ansvaret när det gäller beslutsfattande. Den 

andra viktiga aspekten är att man idag även ska kunna anpassa sig och skapa en god 

atmosfär på arbetsplatsen. Det kan vara olika från dag till dag hur atmosfären ska skapas 

och vad som behövs just den dagen för att folk ska trivas. Till sist är det viktigt att som 

ledare kunna visa vägen för de anställda; att i krislägen kunna leda vägen. Exempelvis kan 

nämnas Enron-skandalen i USA, man är som ledare ytterst ansvarig och det förtroendet 

ska förvaltas på ett bra sätt. 
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5.2.5 Skillnaderna på ledarskap i Sverige och i Frankrike 

”Franska ledare har inte mjölk i kaffet” säger Carniel och skrattar. Vidare poängterar han 

att han inte vill sortera människor i fack beroende på deras nationalitet. Istället tycker 

Carniel att skillnader beror på utbildning och omgivning. ”Ledarskapet är likadant, men 

man använder utbildningen på olika sätt. Detta på grund av den omgivning man lever i”. 

Han fortsätter med att berätta att i Frankrike och andra latinska länder tar det inte så lång 

tid att veta hur man ska angripa något, man tar besluten fort men sedan dyker det upp 

problem på vägen som måste lösas för att kunna gå vidare. I Sverige däremot är tiden 

fram till besluten mycket längre därför att man vill ha en gemensam lösning först. 

Därefter går processen snabbare.  

5.2.6 Ledarens eget ledarskap 

Att beskriva sitt eget ledarskap anser Cyril Carniel vara en svår fråga, men han säger att 

det är som en mix av empati, att kunna förstå de anställda och att ta hänsyn till deras 

åsikter. Dessutom är han den beslutsfattande parten. Han anser att det är otroligt svårt att 

hitta balansen däremellan.  

5.2.7 Anpassning lokalt 

Detta är något som Carniel tycker att han får göra varje dag. Men om det beror på 

nationalitet eller personlighet, vet han inte. Carniel brukar be sina närmaste medarbetare 

och även sin assistent att säga till honom om han gör något som anses vara opassande i 

Sverige. Han ger ett exempel från när han arbetade i Tjeckien. Där gjorde han mycket 

som han då trodde var passande, men som han vartefter har lärt sig att det inte var. 

Carniel poängterar att det finns många små kulturella normer som kan vara svåra att 

pricka in, men som betyder väldigt mycket.  

 

Ett annat exempel på situationer där viss anpassning sker är vikten vid titlar och tilltalsord 

som finns i Frankrike. På ytan blir därför relationen till de anställda annorlunda i 

Frankrike eftersom där används tilltalsord som exempelvis “Monsieur”. Detta beror 

förstås även på med vem har att göra med. Efter jobbet är det dock samma typ av relation 

mellan anställda och ledare i Frankrike som det är i Sverige.  
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5.2.8 Berikande med annan nationalitet? 

I sin position anser Carniel att det är berikande. I olika länder är olikheter givande. Han 

poängterar emellertid att i grund och botten spelar nationalitet en viktig roll men det är 

varken en fördel eller nackdel.  

5.2.9 Svårigheter att arbeta med svenskar 

”Förutom kaffet då” skrattar Cyril Carniel. Han anser att den största svårigheten med att 

arbeta med svenskar är kommunikationen, att hitta rätt ton och ha empati när det gäller 

beslutsfattande samt att inte vara för auktoritär men inte heller för mesig. Carniel säger 

även att språket blir en svårighet eftersom alla pratar olika språk. Engelska är det officiella 

språket men då det inte är någons modersmål kan kommunikationen därför bli en 

svårighet och det kan lätt uppstå missförstånd. 

 

5.3 Intervju med Jean-Baptiste Thomas, Vd för Citroën Sverige 

5.3.1 Bakgrund 

Jean-Baptiste Thomas har gått en fyraårig utbildning på International European Business 

School. Två av dessa år var förlagda i Paris, sex månader i England, sex månader i Irland, 

sex månader i Tyskland och slutligen sex månader som trainee i Paris. Eftersom detta var 

25 år sedan, och det på den tiden inte var så vanligt med en internationell utbildning 

ansågs Tomas utbildning vara väldigt internationell. 

 

Thomas har inte haft en direkt ledarroll i Frankrike tidigare. Han startade inom ett litet 

företag på cirka 20 medarbetare, det var mer likt ett ”partnership”. Tomas jobbade i 

England i tio år och hade då en cadre-ställning. Han har varit verksam i Frankrike, 

England och Sverige. När han arbetade i England arbetade han för Honda och hade 

ansvar för hela Europa vilket ledde till väldigt mycket kontakt med andra europeiska 

länder. På Citroën har Jean-Baptiste Thomas haft en ledarposition i fyra år. Det var på 

grund av detta jobb som Thomas kom till Sverige. Innan dess hade han varit verksam i 

Frankrike samt varit ansvarig för dotterbolagen i Finland och i Nederländerna.  
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5.3.2 Organisationens uppbyggnad 

Citroën Sverige är en väldigt liten organisation som har cirka 60 anställda. Detta gör 

verksamheten väldigt annorlunda från organisationen i Frankrike. I Sverige är det också 

en närmare kommunikation med medarbetare, en mer delaktig kommunikation anser 

Thomas. I Frankrike däremot har företaget runt 1500 anställda och är dessutom 

huvudkontoret vilket gör att organisationen där har fler funktioner och avdelningar. 

5.3.3 Problem i organisationen 

Jean-Baptiste Thomas anser att det finns två olika typer av problem. Dels de problem 

som beror på företagskulturen och dels de problem som beror på den lokala kulturen. 

Problemen kan dock vara ganska lika, det är framförallt sättet på vilket man löser 

problemen som skiljer sig åt säger Thomas. Det finns en väldigt stark företagskultur på 

Citroën på grund av att det handlar om procedurer och rutiner. Om ett system är väldigt 

etablerat inom ett företag finns det ett väldigt tydligt sätt att hantera och bearbeta 

problem. Vidare fortsätter Thomas att svenskarnas svårigheter ofta ligger i analysen av ett 

problem. Ofta fås bara ett ”kanske” tillbaka som svar istället för konkreta lösningar.  

 

När Jean-Baptiste Thomas arbetade för Honda, ett japanskt företag var han verksam i 

England. Nu arbetar han inom ett franskt företag men han är verksam i Sverige. I Japan 

handlar det mycket om konsensus och det är inte toppstyrt vilket det är i Frankrike. Där 

kommer instruktioner uppifrån och går sedan nedåt i alla led. I Sverige är företagskulturen 

mer lik den japanska. Man måste få godkänt från alla innan ett beslut tas. Thomas anser 

att allt detta tyder på att problem i organisationen beror väldigt mycket på kultur.  

 

Innan Jean-Baptiste Thomas kom till Sverige blev han varnad av franska kollegor som sa 

att han skulle få problem med svenska medarbetare då han inte skulle kunna få dem att 

göra som han skulle önska. De skulle inte vara ”at your service” som franska medarbetare 

alltid är. Vidare fick han höra att svenskar inte är disciplinerade och att de inte tar 

konflikter. Thomas kände sig dock bekväm med den svenska företagskulturen. Han tror 

att det beror på hans japanska bakgrund. Han tyckte att det var väldigt lätt att hantera 

denna ledarstil där det finns ett konsensustänkande och där det är viktigt att se till att alla 
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förstår problemen samt att de är med på besluten innan beslut fattas. Vidare tror Thomas 

att han skulle ha svårare att arbeta för Citroën i Frankrike, med de franska medarbetarna. 

 

Jean-Baptiste Thomas poängterar att han hatar att generalisera eftersom att han inte har 

arbetat i andra svenska företag. Dock tenderar det att vara svårt att komma ner till själva 

problemet i Sverige om man jämför med andra kulturer. I Sverige är det dock väldigt 

viktigt hur anställda mår och känner sig i sina jobb. De subjektiva känslorna är otroligt 

viktiga.  

 

Thomas anser att det är på grund av skattesystemet med hög skatt och hur samhället 

fungerar, som allting måste allting vara ”så lika” i Sverige. Även om man arbetar hårt för 

att få en högre ställning här finns en stark balans mellan jobb och familj. I Frankrike 

däremot skull man satsa allt på sitt jobb framför sin familj. Det finns en starkare betydelse 

av motivation att bli bättre i form av högre lön, högre position i Frankrike, men den inre 

motivationen är densamma. Resultatet är annorlunda menar han. 

 

5.3.4 En bra ledare 

En bra ledare är någon som kan sätta upp klara mål och visioner för de människor han 

arbetar med. Det är viktigt att man leder sina anställda på ett tydligt sätt. En ledare ska 

säga vart man ska gå, och försäkra sig om att alla kan gå dit men inte tala om för alla i 

detalj hur de ska göra det. Ledaren ska lämna tillräckligt med utrymme för medarbetarna 

att ta ett eget ansvar säger Thomas. 

5.3.5 Skillnader i ledarskap Frankrike och Sverige 

I Frankrike dominerar den mer traditionella typen av ledarskap som är baserad på 

hierarki. På grund av att en person har en ledande position kommer folk att göra vad man 

säger med automatik. I Sverige måste man verkligen jobba med folk och se till att de är 

med på besluten. En skillnad enligt Thomas är att i Sverige finns det ingen status alls. 

Oavsett om man är ledare eller lägre anställd tilltalas man på samma sätt. Det är en annan 

öppenhet. Han säger vidare att det inte finns samma respekt som i Frankrike. Där pratar 

folk med varandra annorlunda beroende på vilken ställning personen i fråga har. I Sverige 

är jämställdhet något starkt och viktigt. Jean-Baptiste Thomas anser att om du arbetar och 
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ger respekt får du samma bemötande tillbaka. Han tycker vidare att det är bra att folk kan 

ha normala relationer, som individer och att jobbställningen inte kommer emellan. 

5.3.6 Ledarens eget ledarskap 

Efter en lång stunds fundering säger Jean-Baptiste Thomas att han tror att man bara kan 

arbeta med folk som vill arbeta med en själv. Han lägger ner mycket tid och arbete på att 

få folk att trivas med sina jobb och försöker att skapa en god relation till sig själv och 

ledningsgruppen för att undvika frustration bland medarbetarna. Han säger vidare att han 

tror att man måste jobba för det långsiktiga för att uppnå ett bra resultat. Det är ingen idé 

att ha en kortsiktig stödfunktion. Om man offrar välmående för att arbeta snabbare 

kommer man inte att få ett bra resultat. 

5.3.7 Anpassning lokalt  

Jean-Baptiste Thomas säger att det är mycket viktigt att anpassa sig till det land man 

kommer. Han tillägger att om han skulle arbeta i exempelvis Tyskland skulle han vara 

tvungen att ha en mer ”bossig” attityd. Vidare säger han att den svenska ledarstilen passar 

honom bättre. 

5.3.8 Berikande med annan nationalitet? 

Jean-Baptiste Thomas anser att det har varit en resurs att ha en annan nationell bakgrund. 

Allt som är nytt är en resurs och det är berikande med ett internationellt team. ”Det är 

definitivt berikande på detta företag som är väldigt multikulturellt”. Han säger dock att 

risken att stöta på kulturella problem som exempelvis kommunikationsproblem när man 

arbetar i ett annat land självklart finns. Han nämner speciellt direkta bortförklaringar som 

härleds från kultur, till exempel ”det är klart att ni inte kan förstå det här, ni är fransk.”.  

Det är väldigt viktigt att man som ledare är villig att förstå den svenska kulturen. Som 

Thomas säger: ”Det är ett franskt företag, men vi är i Sverige nu, så då är det svenska som 

gäller. Det är upp till mig att anpassa mig. Här på Citroën är språket någonting viktigt. Jag 

har många kollegor som lär sig engelska istället för svenska. Jag har valt att lära mig 

svenska. Det är viktigt att visa att man bryr sig.” 
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5.3.9 Svårigheter att arbeta med svenskar 

Jean-Baptiste Thomas anser inte att han har problem med att arbeta med svenskar 

individuellt. Men mer generellt tillägger han, kan man säga att de tenderar till att inte ta 

konflikter. Om de har ett problem kommer de inte upp till en och berättar det, istället går 

de och håller på det. De vågar inte ta upp problem och konfronteras med dessa. Vidare 

anser han att om man inte ställer en tydlig fråga får han ingen ytterligare information från 

svenskar. Det finns med andra ord fundamental information som ingen berättar för en 

om man inte ställer just den frågan poängterar Tomas. Problem uppstår då man antar att 

folk kommer att berätta saker för en utan att göra det, det är någonting man måste ha i 

beaktande. Ett annat typiskt svenskt problem enligt Jean-Baptiste Tomas är att många 

sjukskriver sig på grund av exempelvis depression och är långtidssjukskrivna. Han anser 

att det är någonting väldigt unikt för Sverige. Folk här kan medge att de är sjuka, det är 

ingenting de skäms över. I Frankrike är det inget som folk skyltar med säger Thomas. 

Ytterligare ett problem enligt honom är balansen angående arbetsbörda, hur får man folk 

att stanna några extra timmar på dagarna? Man kan inte pressa dem för hårt. Då väljer de 

att bara gå. Det gäller att vara väldigt försiktig. När man är chef gäller det att vara aktsam 

för att få folk att stanna över och jobba längre. I Frankrike däremot är det normalt. Det är 

raka motsatsen, referensramen där är annorlunda. 

 

5.4 Intervju med Judith Ruiz de Esquide, Human Resource Manager Air 

France KLM Sverige 

5.4.1 Bakgrund 

Judith Ruiz de Esquide (Esquide) är utbildad jurist. Hon har arbetat tre år i Frankrike och 

började som Human Resource Assistent på Air France i Paris där hon arbetade med 

områden i Nord- och Sydamerika. Esquide har även arbetat i Spanien samt Nord- och 

Sydamerika. Hon har haft en ledarposition i två år och kom till Sverige för fyra år sedan. 

5.4.2 Organisationens uppbyggnad 

Esquide berättar att organisationen i Sverige är uppbyggd på samma sätt som i Frankrike. 

Här i Sverige är dock folk inte vana vid hierarkiska företag. Vissa uppskattar den franska 

organisationsuppbyggnaden, medan det för andra kan bli en chock. Företagets mål är att 
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finna en balans mellan organisationsstrukturen och landets kultur. Hennes största 

angelägenhet här är att kunna respektera Sveriges kultur men samtidigt inte glömma att de 

inte är ett svenskt företag och att de har en annorlunda företagskultur. På frågan om det 

enligt henne är bra att ha samma struktur på företaget i Sverige som i Frankrike, svarar 

Esquide att det är bra att vissa människor, som uppskattar det franska styrningssättet är 

stolta över att arbeta i ett franskt företag. Hon berättar dock att det dåliga är att man 

ibland som ledare, om man inte är medveten om skillnaden kan ha problem på grund av 

missförstånd. Det går bra om man som ledare är medveten om skillnaderna och är beredd 

att anpassa ditt ledarskap till landets kultur. Hon poängterar att hon tror det är möjligt att 

respektera företagets kultur samtidigt som man har respekt för landets kultur. 

5.4.3 Problem i organisationen 

Problemen som dyker upp i organisationen är inte alls samma i Frankrike som i Sverige. 

Största problemet är dock inte problemen i sig, utan sättet att hantera problemen berättar 

Esquide. Lösningen i Sverige kan vara att man diskuterar innan man tar beslut, den 

magiska nyckeln för att lösa problemen här är att man måste få medarbetare att känna sig 

delaktiga i beslutstagandet. I Frankrike är det raka motsatsen. Folk där vet att ledare får 

mer betalt för att fatta beslut och känner därför att ledaren inte är en riktig ledare om han 

rådfrågar sina anställda innan han fattar beslut. 

5.4.4 Beskriv en bra ledare 

Enligt Esquide är en bra ledare någon som vet hur man tar ansvar och litar på teamet. 

Han eller hon ska finnas där för att hjälpa sina medarbetare om de får problem, 

kontrollera att arbetet har utförts men aldrig endast följa vad någon annan säger.  

5.4.5 Skillnader i ledarskap Frankrike och Sverige 

Enligt Esquide handlar de största skillnaderna om vad vi förväntar oss från ledaren. Alla 

frågor om hierarki och struktur handlar om hur man anser att respekt åskådliggörs. I 

Frankrike respekterar man sin ledare om man gör vad han ber en att göra. I exempelvis 

Nederländerna respekterar du din ledare om du litar tillräckligt på honom för att våga säga 

”nej, jag har en bättre idé”. Om man skulle göra så i Frankrike skulle det inte alls 

uppskattas. I Sverige är det en blandning av dessa båda. Skillnaden handlar om hur man 

hanterar människor. Air France KLM har 44 olika nationaliteter på kontoret i Sverige. 
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Hon menar på att även om företaget befinner sig i Sverige har det en mycket 

internationell atmosfär. Den enda och viktigaste gemensamma regeln här är därför 

respekt. Man måste respektera att klockan elva på morgonen vill någon ha sin espresso 

medan en svensk vill ha sin kaffelatte. Folk från olika länder har olika vanor och det 

måste respekteras poängterar Esquide. 

5.4.6 Ledarens eget ledarskap 

Det viktigaste för Esquide är att bemöta människor så som hon själv vill bli bemött. Hon 

säger att Human Resources innebär två saker: människor och resurser. Först och främst 

kommer människorna. Det är den mest ömtåliga delen av företaget. Sedan är det 

resurserna i form av material, flygplan, flygplatser, flygbiljetter etcetera. Om man kan 

förklara hur man kommunicerar kan man komma långt. Man kan aldrig kommunicera 

tillräckligt. Man kan kommunicera hela dagen och hela natten, men det är aldrig tillräckligt 

tillägger hon. 

5.4.7 Anpassning lokalt  

Anpassning är helt nödvändigt enligt Esquide. Svårigheten är konsensusbegreppet. Det 

franska sättet är ”så här gör vi, nu gör vi det”, medan i Sverige är det ”varför frågade du 

inte oss innan du tog det här beslutet?” Först hålls ett möte där frågorna kan diskuteras, 

och medarbetarna ges möjlighet att ställa frågor för att sedan ges tillfället att kommentera. 

Efter det får man återkomma och berätta vilket beslut man tagit. De svenska 

medarbetarna känner sig bortglömda om de inte blir tillfrågade menar Esquide. 

5.4.8 Berikande med annan nationalitet? 

Esquide säger att alla länder förändras och sedan ger nya idéer för kommande länder. 

Detta är positiva förändringar och som utländsk ledare ser hon olikheterna som en otrolig 

styrka. Hon skulle därför vilja råda företag att byta ut ledare mot utländska ledare för 

variation och nytänkande. 

5.4.9 Svårigheter att arbeta med svenskar 

Enligt Esquide var de svenska arbetsmiljöfrågorna svårast i början. Medarbetare här är 

väldigt fästa vid arbetsmiljön och inredningen på sin arbetsplats. I Frankrike jobbar folk 

under enkla förhållanden, de har exempelvis en enkel stol utan armstöd och hjul vilket 
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räcker. Här i Sverige ska det vara en viss typ av stol, det ska vara armbågsskydd bland 

annat. Hon fortsätter vidare att hon nu efter fyra år har börjat se detta som ett ”intelligent 

problem”, då de tre år senare nu har börjat dyka upp i Frankrike. Generellt har svenska 

anställda dock högre förväntningar på företaget. De ställer högre krav på i form av 

förmåner såsom fruktkorg, kaffe, vatten, rikskuponger. I Frankrike ber inte anställda i lika 

hög utsträckning om saker. 

Idag tycker inte Esquide att det finns några svårigheter att arbeta med svenskar, hon anser 

att det bara är positivt. Vidare säger hon att om hon råkade göra något fel innan har det 

inte gjort någonting. Hon tycker att folk är mer öppna när man kommer utifrån. Hon 

säger också att hon är glad att arbeta med svenskar eftersom de är pragmatiska och 

bekväma att ha att göra med. Det är likväl viktigt att respektera hur saker och ting går till 

här. Detta är dock aldrig något större problem, men hon tycker att hon fortfarande har en 

hel del att lära sig.  

 

Esquide menar att människan är rädd för större förändringar och ger som ett exempel att 

det uppstod problem när Air France fusionerade med KLM. Men dessa problem, från 

exempelvis facket var mindre omfattande i Sverige. Det var inte det att svenskarna inte 

brydde sig, men de tog det på ett mer positivt sätt. Hon betonar återigen att det viktigaste 

är att kommunicera med dem, berätta vad som står på spel och ta till sig deras åsikter. 

Först då kan man gå vidare.  

 

Relationen mellan ledare och anställda tror hon däremot är densamma i Sverige och 

Frankrike. Tidigare var det nog annorlunda, men det har mer att göra om 

generationsskifte och åldersskillnad i företagen. 

5.4.10 Rekryteringsprocessen  

På Air France KLM rekryterar de lokalt men försöker alltid att blanda nationaliteter. 

Företaget består i dagsläget av 50 % svenska, 40 % franska och 10 % blandat. För cirka 

fem till tio år sedan anställdes däremot bara fransmän i Air France. 
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5.5 Enkätundersökning bland anställda inom franska företag i Sverige 

För att erhålla en tydligare bild av franskt ledarskap i Sverige valde vi att skicka ut ett 

frågeformulär till två anställda per företag där vi tidigare intervjuat en ledare. De öppna 

frågorna sammanställs nedan i den löpande texten medan de fasta frågorna även redovisas 

med hjälp av diagram. 

 

Samtliga tillfrågade har svensk bakgrund vilket var ett av de kriterier vi satt upp för att 

utifrån ett svenskt-franskt perspektiv kunna belysa problematiken kring kulturanpassning.  

 

Märker du skillnad på ledarskapet inom ett svenskt och ett franskt företag? 

 

 

 

 

Alla respondenter anser att de märker skillnad på ledarskapet inom ett svenskt och ett 

franskt företag. En av skillnaderna i ledarskapet som svenska medarbetare lägger märke 

till är att ledarskapet i svenska företag är mer demokratiskt och rakt och att det föreligger 

mindre skillnad i hierarkiska nivåer och kön. En annan skillnad som konstaterades var att 

chefen ”är mer kollega” i ett svenskt företag och ledarskapet handlar mer om samarbete 

och gemensamma beslut, i motsats till franska företag där det är mer hierarkiskt och 

chefen har en tydligare roll av ”chef”, som bestämmer. Vidare ansåg två av 

respondenterna att svenska företag har snabba beslutsvägar, varav en av de tillfrågade 

även anser att svenska företag kännetecknas av en öppen dialog, en platt 

organisationsstruktur, till skillnad från franska företag som har hierarkisk organisation och 

längre procedurer. En annan respondent anser att på det franska företaget i fråga är de 

mycket styrda från Frankrike och att ledningen där inte har förståelse för att allt inte 

fungerar på samma sätt i Sverige. Ytterligare två respondenter framhåller att franska 

företag är mer hierarkiska än svenska, och en sista respondent menar att svenska företag 

karaktäriseras av att de anställda har mer inflytande på beslut och att franska företag är 

mer toppstyrda än svenska.  
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Har du arbetat utomlands? 

 

 

 

 

 

Tre av åtta tillfrågade har arbetat utomlands. Beträffande de svårigheter som de stött på 

vid utlandstjänst anger två respondenter, som arbetat i Frankrike, att det gällde 

medborgarskap samt det faktum att man som svensk kan uppfattas som naiv och 

godtrogen på grund av att man själv är ärlig och ”snäll” samt förväntar sig att andra är 

likadana. Den tredje respondenten har arbetat i USA och upplevde inte några direkta 

svårigheter till följd av annan nationell bakgrund. 

 

Hade den franska miljön någon inverkan när du valde arbetsplats? 

 

 

 

 

 

Av de tre respondenter som angett att den franska miljön hade någon inverkan när de 

valde arbetsplats angav de följande skäl: samtliga tre ville få användning av sina 

språkkunskaper, en önskade få användning av sin utbildning, och en annan respondent 

angav viljan att leva kvar i den franska ”miljön” – fast i Sverige.  

 

 

Vilka av följande egenskaper värdesätter du mest hos en ledare? Börja med den 

viktigaste 
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Respondenterna ombads att rangordna dessa tio alternativ. Efter det gjordes en 

summering av resultaten för att se vilka egenskaper som hamnade på respektive plats. 

Denna tabell visar hur de olika egenskaperna förhåller sig till varandra, tonvikten ligger 

inte i vilket koefficient varje egenskap fått. 

 

Hur uppfattar du din egen ledare? Ger han/hon klara direktiv, ger han/hon 

utrymme för eget tänkande, t.ex. 

På frågan hur de uppfattar sin egen ledare anger en av respondenterna att dennes chef är 

uppmuntrande, ger frihet i arbetet, har förtroende för hans/hennes kompetens och det 

han/hon gör, men inte alltid ger klara direktiv och inte är så målfokuserad. En annan 

respondent berättar att eftersom organisationen är hierarkisk går alla meddelanden via 

mellanchefer men han/hon upplever att direktiven är klara. Vidare anser respondenten att 

chefen lyssnar på de synpunkter som tas upp, men kan ändå fatta ett motsatt beslut. En 

annan respondent berättar att det är svårt att med några ord redogöra för sin uppfattning, 

men att direktiven ibland kan missuppfattas och det beror på språkförbistringar. 

Respondenten anser att detta emellertid inte är något större problem, eftersom det i 

efterhand kan klaras ut. Vidare anser samma respondent att det i övrigt ges fria tyglar, och 

att lyhördhet för nytt och eget tänkande är en särprägel hos dennes ledare. En annan 

respondent anser att dennes chef inte alltid ger klara direktiv, men ger oftast utrymme för 

eget tänkande. Ytterligare en respondent berättar att ledaren ger klara direktiv men att det 

ändå kan bli missförstånd ibland på grund av att de pratar olika språk. I teorin 

uppmuntrar denna ledare egna initiativ men i praktiken gör man bäst i att avvakta 

instruktioner och dubbelkolla allt. En annan respondent upplever sin chef som en mycket 

bra ledare, som lyssnar, ger klara och raka svar på frågor eller råd om man behöver, samt 

att ledarens dörr alltid är öppen. Vidare anser denna respondent att det finns utrymme för 

egna initiativ, och tycker att gränserna är tydliga när det gäller vad som ska göras och vad 
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han/hon kan be andra om hjälp med. En sista respondent anser att chefen ger klara 

direktiv i den mån han/hon kan, och att även chefen styrs av någon högre upp samt att 

ledaren ger utrymme för eget tänkande, och att bristande kunskaper ibland kan göra att 

ledaren är kontradiktorisk.  

  
 
 
Ger din ledare klara direktiv? 
 
 
 
 
 
 
  
Ger din ledare utrymme för eget tänkande? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anser du att det är skillnad på ett svenskt och ett franskt företag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om ja, på vilket sätt? 

En av de tillfrågade anser att franska företag är ”lite tröga i procedurerna”, inte så 

modernt i teknologi och hierarkiskt styrt. I motsats till det ansågs det svenska företaget 

vara det omvända, men vara lite tråkigare på arbetsplatsen. En annan respondent anser att 

man arbetar mindre självständigt i ett franskt företag vilket kan kännas tungrott. Han/hon 

menar vidare att det kan kännas skönt att man vet tydligt vem det är som bestämmer. En 

annan respondent menar att deras företag är helt styrt från huvudkontoret i Frankrike där 
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hierarkin är stark särskilt inom deras huvudkontor; det gäller att all information går rätt 

väg och inte hoppar över någon i ledet som exempelvis en mellanchef. En annan 

respondent menar att det är ”snabbare puckar, på gott och ont i svenska företag”. Vidare 

anser en annan respondent att skillnaden ligger i att det är mer jämlikt i svenska företag. 

En annan respondent menar att det är mer macho i franska företag. En annan av de 

tillfrågade berättar att svenska företag är mindre hierarkiska och inte lika formella som 

franska företag som i sin tur har mycket fler rapporteringar. En sista respondent menar att 

personer i ett franskt företag i Frankrike är mer rädda, har otydligare organisation, 

ifrågasätter inte dålig beslut utan verkställer dem istället. Vidare anser denna respondent 

att de även är lite elitistiska och har problem med att se saker utifrån och in. Denna 

respondent tillägger att fransmän som arbetar i Sverige och utanför Frankrikes gränser 

däremot är öppna för olikheter, är mer ödmjuka och följsamma för andra kulturer och 

sätt att se och göra saker. 

 
Uppfattar du din egen chef som stereotypt fransk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anser du att din chef är en god lyssnare? 
 

  

  

 
  

 

Anser du att styrningen av företaget präglas av en fransk atmosfär? 
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Anser du att din chef har en öppen dörr? 

 

 

 

 

 

 

Anser du att du har en kompisrelation till din chef? 
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6. RESULTAT OCH ANALYS  
I detta avsnitt jämför vi den information vi fått fram i empirin med de teorier vi valt att använda 
oss utav. Således analyserar vi vårt resultat.  
 
Syftet med denna studie är att vi undersöka om en företagsledare med utländsk bakgrund 

för med sig sin nationella kultur vid styrning av ett företag i Sverige. Vidare vill vi granska 

vilka dessa faktorer skulle kunna vara och på vilket sätt de påverkar ledarskapet i ett annat 

land än hemlandet. För att kunna besvara syftet tillämpar vi i detta kapitel de teorier vi 

studerat på vår empiri. Vi går igenom varje teori för sig och applicerar den sedan på våra 

intervjuer och enkätsvar. Vidare analyserar vi det resultat vi får fram.   

 

Enligt de teorier vi har läst anses franska ledare vara väldigt hierarkiska, autokratiska och 

formella. Det tycks även vara väldigt viktigt med status, samt att som ledare ha en viss 

distans till medarbetarna då det är betydande att ha en stark ledarroll i franska 

affärssammanhang. Vidare ser kommunikationen emellan medarbetare och ledare 

annorlunda ut, till exempel vad gäller delaktigheten i beslut. Enligt teorierna är svenska 

chefer mer fokuserade på konsensus och har en strävan efter att alla ska känna sig 

delaktiga i hela arbetets gång. 

 

6.1 The leadership grid 

I The Leadership grid delas ledarstilar in i fem olika kategorier; Country Club Management, 

Team Management, Middle-of-the-road Management, Impoverished Management samt Authority-

Compliance Management. Om vi ser till teorin skulle de franska ledarna befinna sig 

någonstans omkring Authority-Compliance Managemet. Det vill säga att de skulle se mer 

till resultat än till mänskliga relationer.  

 

Under de intervjuer som vi har genomfört med franska företagsledare och den enkät som 

skickats ut till medarbetare har vi fått fram att den franska ledarstilen visar ett intresse för 

såväl resultat som intresse. Detta visar på att teorierna som finns om franska ledare inte 

skulle stämma helt. Exempelvis nämner Jean-Bernard Trussart att den viktigaste 

egenskapen för att vara en bra ledare är att kunna hjälpa de anställda att utveckla sig, han 
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säger vidare att det krävs att få hjälp från människor med kompletterande egenskaper. 

Han ser dock skillnader i ledarskap mellan Frankrike och Sverige, där den största 

skillnaden är vad man som anställd förväntar sig av företaget. Trussart låter även de 

anställda samt ledningen göra en årlig utvärdering av företaget. Detta tyder på att Trussart 

månar om sina anställdas åsikter och önskemål.  

 

Även Cyril Carniel säger att han som ledare är empatisk, han vill förstå de anställda och 

kunna ta hänsyn till deras åsikter. Likaledes detta visar på att han som ledare även har sina 

medarbetare i åtanke och inte endast resultat. Carniel anser däremot att på ytan är 

relationen till de anställda lite annorlunda i Frankrike, där det ligger mer vikt vid tilltalsord 

som exempelvis ”Monsieur” än i Sverige. Detta kan således påverka relationen till de 

anställda.  

 

Enligt Jean-Baptiste Thomas har han ett konsensustänkande sedan hans tid i Japan, vilket 

medför att han redan innan sin tid i Sverige anpassat sig till ett mer ”platt” ledarskap. Han 

ser också en skillnad i att i Sverige är det otroligt viktigt hur anställda mår och känner sig i 

sina jobb. I intervjun med Thomas berättar han även hur den traditionella typen av 

ledarskap i Frankrike är baserad på hierarki vilket leder till att på grund av att en person 

har en ledande position, kommer alla att automatiskt att lyda denne. I Sverige däremot är 

jämställdhet något starkt och viktigt. Thomas lägger ner mycket tid och arbete för att få 

sina medarbetare att trivas på arbetsplatsen. Även i detta fall visar företagsledaren på 

egenskaper som tyder på intresse för människor. Som Thomas säger: ”om man offrar 

välmående för att arbeta snabbare kommer man inte att få ett bra resultat”.  

 

Judith Ruiz de Esquide säger att frågor rörande hierarki och struktur handlar om hur man 

anser att respekt åskådliggörs. Hon menar med detta att i Frankrike respekterar man sin 

ledare om man gör det han ber en om. Den motsatta sidan är som Esquide säger att som i 

Nederländerna respekterar man sin ledare om man litar tillräckligt på honom för att våga 

säga att man har en ”bättre idé”. Skillnaden anser Esquide vara hur man hanterar 

människor. En viktig regel blir därför respekt. Då Esquide är Human Resource Manager 

har hon som sina viktigaste uppgifter, människor och resurser. För henne kommer 
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människorna i första hand.  Även denna ledare säger sig ha intresse för människor som en 

oerhört viktig del i sitt ledarskap.  

 

När vi ställde frågan om vilka egenskaper som medarbetarna uppskattar mest var lyhörd, 

uppmuntrande, entusiastisk, delegerande samt kompromissvillig i topp fem. Utifrån teorin 

skulle dessa kunna ses som stereotypa egenskaper för svenska ledare. På frågan hur 

medarbetare uppfattar sin egen ledare kom det fram väldigt olika svar. En av 

respondenterna anser sin chef vara en mycket bra ledare, som lyssnar, alltid har dörren 

öppen. Denne respondent anser även att gränserna är väldigt tydliga i vad som ska göras 

och vad han/hon kan be andra om. En av de tillfrågade sa att dennes ledare uppmuntrar 

eget initiativ men att man ändå gör bäst i att avvakta instruktioner och dubbelkolla allt. En 

av respondenterna sa dock att lyhördhet för ett nytt och eget tänkande är en särprägel hos 

dennes ledare. 

 

Alla respondenter märker av skillnader i franskt och svenskt ledarskap. En av dessa 

skillnader är att i svenska företag är det mer demokratiskt och mindre skillnader i 

hierarkiska nivåer samt kön. I svenska företag blir chefen även mer som en kollega än 

chef, ledarskapet handlar mer om samarbete och gemensamma beslut. Detta står i motsats 

till franska företag där respondenterna ansåg att chefens roll är tydligare. Gemensamt för 

alla respondenter var att franska företag är mer toppstyrda än de plattare organisationer 

som kännetecknar svenska företag.  

 

Utifrån teorin om franskt ledarskap har vi kunnat placera Frankrike som väldigt nära 

Authority-Compliance Management, alltså med ett högre intresse för resultat än för 

människor. När vi nu gått igenom empirin märker vi att placeringen dras mer mot mitten 

och att ledarskapet då skulle befinna sig i ett Middle-of-the-road management.  

6.2 Kommunikation och Kultur 

I modellen för kommunikation och kultur behandlas olika dimensioner som förklarar 

kommunikationens betydelse för att arbetsplatsen ska fungera.  
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6.2.1 Orientation to nature 

Harmoni på arbetsplatsen är en bidragande orsak till komfort och trivsel (Stohl i Jablin et 

al, 2001). 

 

I våra undersökta företag kan detta belysas med vad Jean-Baptiste Thomas menade på att 

han försöker skapa god stämning på arbetsplatsen genom att skapa en god relation till sig 

själv, medarbetarna samt ledningsgruppen. Detta för att undvika frustration bland de 

anställda.  

 

Carniel berättar även han, att han som ledare anser det är viktigt att skapa en god 

atmosfär på arbetsplatsen. Det kan däremot vara olika från dag till dag hur atmosfären ska 

skapas och vad som behövs just den dagen för att folk ska trivas. 

 

Detta anser vi betyder att de intervjuade ledarna lägger fokus på att försöka skapa 

harmoni och samstämmighet. Ledarna har därmed insett vikten av bra trivsel på 

arbetsplatsen. 

 

6.2.3 Orientation to communication 

Sverige kännetecknas av platta organisationer samt av att chefen ofta har en så kallad 

öppen dörr för sina anställda. Då hierarkiska arbetsplatser kännetecknas av det motsatta, 

det vill säga pyramidorganisationer och en mer sluten relation till sin chef fann vi det 

intressant att se hur det var rent kommunikationsmässigt på de franska företag vi studerat. 

Det vi fann var att exempelvis Jean-Bernard Trussart anser att han har en ledarstil som 

kännetecknas av ett ”open-door management”.  

 

Alla tillfrågade ledare anser att i Sverige är delaktigheten i besluten bland medarbetarna 

mer omfattande än i Frankrike. Judith Ruiz de Esquide berättar att i Sverige diskuterar 

man innan ett beslut tas, här är den magiska nyckeln för att lösa problemen att man måste 

få medarbetare att känna sig delaktiga i beslutstagandet. Vidare menade hon på att i 

Frankrike är det raka motsatsen. ”Folk där vet att ledare får mer betalt för att fatta beslut 

och känner därför att ledaren inte är en riktig ledare om han rådfrågar sina anställda innan 
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han fattar beslut.” Esquide berättade vidare att i Sverige är konsenusbegreppet väldigt 

utbrett och att här hålls först ett möte där frågorna diskuteras, medarbetarna tillåts att 

ställa frågor och ge kommentarer. Som Esquide uttrycker det ”de svenska medarbetarna 

känner sig bortglömda om de inte blir tillfrågade.”   

 

Jean-Baptiste Thomas anser att han passar bättre in i den svenska ledningsstilen än i den 

franska, någonting han själv tror beror på hans japanska bakgrund. Han menar på att i 

Japan, likt Sverige, handlar det mycket om konsensus och det är viktigt att få godkänt från 

alla innan ett beslut tas. I Frankrike däremot där det är toppstyrt och alla instruktioner 

kommer uppifrån för att gå sedan neråt i alla led. Thomas anser att allt detta tyder på att 

problem som kan uppstå i organisationen beror väldigt mycket på kultur.  

 

Cyril Carniel har märkt av problemen som kan uppstå i och med kommunikationen. Han 

menar på den största svårigheten med att arbeta med svenskar är just kommunikationen, 

”att hitta rätt ton och ha empati när det gäller beslutsfattande samt att inte vara för 

auktoritär men inte heller för mesig”. Vidare berättade Carniel att han märker av att 

människor agerar olika kommunikationsmässigt i Sverige och i Frankrike. I Frankrike står 

folk ofta vid kaffeautomaten och diskuterar olika saker, vilket Carniel tycker är acceptabelt 

så länge det inte handlar om skvaller eller informella möten. I Sverige anser Carniel att 

man snarare har möten så fort man vill diskutera något. Alla sitter istället på sina kontor 

och möten sker oftare på bestämda tider. Själv försöker Carniel att gå in till de anställdas 

kontor ibland men inte för ofta för att småprata lite emellanåt.  

 

Det som Jean-Bernard Trussart märker av är att hans medarbetare fortfarande är lite 

rädda för hierarkin, något som han dock försöker att ändra på. Han vill att medarbetarna 

ska lösa eventuella problem med den det berör. Han poängterar dock att om det inte 

skulle lösa sig har han alltid en dörr öppen. 

 

I enkätundersökningen kom det fram att sex utav de tillfrågade anser att deras ledare är en 

god lyssnare samt att fem anser att ledaren ger klara direktiv medan sju tycker att ledaren 

ger utrymme för eget tänkande. Sex utav åtta personer anser att deras ledare har en öppen 

dörr för sina anställda. Däremot tycker endast tre satt de har en kompisrelation till sin 



Franskt ledarskap i företag i Sverige – En kulturkrock? 
 

Malin Brewitz 
Annika Malmberg 
  57
 

 

chef.  En av respondenterna menar på att fransmän som arbetar i Sverige och utanför 

Frankrikes gränser är öppna för olikheter, är mer ödmjuka och följsamma för andra 

kulturer, sätt att se och göra saker. En av respondenterna menar på att deras företag är 

helt styrt från huvudkontoret i Frankrike där hierarkin är stark särskilt inom deras 

huvudkontor; det gäller att all information går rätt väg och inte hoppar över någon i ledet 

som exempelvis en mellanchef. Det framkom även i undersökningen att svenska företag 

karaktäriseras av att de anställda har mer inflytande på beslut. 

 

Enligt teorierna är Sverige mer inriktat på diskussion och konsensus. Detta har även de 

intervjuade märkt och känt av i deras position i Sverige. Här är det vikigt för ledarna att 

tänka på att få alla med sig i sitt beslutsfattande. Även om de arbetar i franska 

organisationer är det betydelsefullt för medarbetarna att de känner sig delaktiga i 

beslutsfattandet.  

6.2.4 Orientation to space samt Orientation to needs 

Dessa dimensioner fokuserar på hur arbetsplatsen är utformad samt på huruvida de 

anställdas behov är psykologiska och tar sin utformning i exempelvis trygghet (Stohl i 

Jablin et al, 2001). 

 

Esquide berättar att i Frankrike jobbar folk under enkla förhållanden, de har exempelvis 

en enkel stol utan armstöd och hjul vilket de tycker räcker. Här i Sverige ska det dock vara 

en viss typ av stol med bland annat armbågsskydd. Hon har dock märkt av att det börjar 

bli mer och mer så även i Frankrike. Hon berättar vidare att hon anser att generellt sett 

har svenska anställda högre förväntningar på företaget. De ställer högre krav i form av 

förmåner såsom fruktkorg, kaffe, vatten och rikskuponger. I Frankrike ber inte anställda 

om lika mycket saker.  

 

Trussart menar på att Franska medarbetare är mer flexibla vad gäller tid men han är inte 

övertygad om kvalitén på vad de levererar. Vidare anser han att franska medarbetare 

aldrig är glada utan bara klagar på allt. Han anser även att svenskar har en ”9-17 

mentalitet”. Han berättar vidare att svenska medarbetare är flexibla om man förvarnar att 

man vill att de ska arbeta längre. Detta är något som även Thomas berättar om, han säger 
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att ett problem enligt honom är balansen angående arbetsbörda, ”hur får man folk att 

stanna några extra timmar på dagarna”? Man kan inte pressa dem för hårt. Då väljer de att 

bara gå. Det gäller att vara väldigt försiktig. När man är chef gäller det att vara aktsam för 

att få folk att stanna över och jobba längre. I Frankrike däremot är det normalt. Det är 

raka motsatsen, referensramen där är annorlunda.” 

 

Här kan vi se att skillnader finns i hur organisationer fungerar när det gäller medarbetare i 

Frankrike respektive Sverige. De intervjuade ledarna har märkt att arbetsmoralen ser 

annorlunda ut exempelvis när det gäller arbetstid samt fritid. Det kom fram att svenskar 

kräver mer av sina arbetsplatser än vad fransmän gör. Detta för med sig att ledarna får 

anpassa sin stil för att kunna tillgodose det som svenskar vill ha, i fråga om exempelvis 

arbetsmiljö.  

 

6.2.5 Orientation to formality 

Denna dimension tar upp huruvida organisationen är formell eller informell samt hur 

öppen man är för förändringar (Stohl i Jablin et al, 2001). 

 

Thomas anser att i Sverige finns det ingen status alls. Vare sig du är ledare eller lägre 

anställd tilltalas du på samma sätt. Det är en annan öppenhet. Det finns inte samma 

respekt som i Frankrike. Där pratar folk med varandra annorlunda beroende på vilken 

ställning personen i fråga har. I Sverige är jämställdhet något starkt och viktigt. Jean-

Baptiste Thomas anser att om man arbetar och ger respekt får man samma bemötande 

tillbaka. Han tycker vidare att det är bra att folk kan ha normala relationer, som individer 

och att jobbställningen inte kommer emellan. 

 

Cyril Carniel ger ett exempel på att i Frankrike har titlar större betydelse. På ytan blir 

därför relationen till de anställda annorlunda i Frankrike eftersom där används titlar och  

tilltalsord som exempelvis “Monsieur”. Detta beror förstås även på vem man har att göra 

med. Efter jobbet är det dock samma typ av relation mellan anställda och ledare i 

Frankrike som det är i Sverige menar Carniel. 
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En av de tillfrågade i enkätundersökningen berättar att svenska företag är mindre 

hierarkiska och inte lika formella som franska företag som i sin tur har mycket fler 

rapporteringar. En annan av de tillfrågade menar att det är mer macho i franska företag 

medan en annan respondent anser att personer i ett franskt företag i Frankrike är mer 

rädda. Vidare anser denna respondent att de även är lite elitistiska. 

 

Enligt teorier kännetecknas Frankrike av mer formella strukturer där titlar är viktigare än 

vad det är i Sverige. Detta är något som både ledare samt medarbetare berättat i sina 

respektive intervjuer. Anpassning blir då väsentligt i form av att ta bort titlar men även 

när det gäller att kunna acceptera att inte ha samma status som chef i Sverige som i 

Frankrike. 

 

6.3 Hofstede kulturdimension – Maktdistans 

Hofstede definierar maktdistans som ”den omfattning i vilken olikheter mellan människor 

accepteras och tolereras av överordnade och underordnade”. Enligt Hofstedes 

undersökning finns det stora skillnader beträffande maktdistans mellan Sverige och 

Frankrike. Av 53 undersökta länder hamnar Sverige på en delad plats mellan 48 och 49 

och rankas således som ett av de länder med lägst maktdistans. Frankrike däremot 

placeras på plats 15, och karaktäriseras följaktligen enligt teorin som ett land med relativt 

hög maktdistans (Hofstede, 1991). 

 

Trussart anser inte att relationen till de anställda skiljer sig åt mellan länderna, men 

däremot att franska företag fortfarande leds av chefer som vill visa att det är just det de är. 

Enligt honom betyder det inte att de tar ett avstånd från de anställda. Vidare anser han att 

hans medarbetare fortfarande är rädda för hierarkin vilket han vill bryta. Vi anser att detta 

kan tyda på att medarbetarna på Accor i Sverige känner av den franska hierarkin i 

företaget, vilket stämmer in på Hofstedes resultat, samtidigt som ledaren för företaget i 

hög grad är internationaliserad och försöker få sina medarbetare att bli mer öppensinnade 

och direkta i sin dialog med honom. 
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Då maktdistans handlar om den grad olikheter mellan överordnad och underordnad 

tolereras, kan detta fenomen även härledas till chefens ledningstyp.  

 

Cyril Carniel berättar att han inte gillar att sortera in människor i fack beroende på deras 

nationalitet, och menar istället på att skillnader mellan ledarskap i Sverige och Frankrike 

beror på utbildning och omgivning. ”Ledarskapet är likadant, men man använder 

utbildningen på olika sätt. Detta på grund av den omgivning man lever i”. Carniel 

poängterar att i Frankrike och andra latinska länder tar det inte så lång tid att veta hur 

man ska angripa något, att man tar besluten fort men sedan dyker det upp problem på 

vägen som måste lösas för att kunna gå vidare. I Sverige är däremot tiden fram till 

besluten mycket längre, därför att man vill ha en gemensam lösning först. Därefter går 

processen snabbare.  

 

Vi tolkar detta som att svenska medarbetare –även på franska företag är mer delaktiga i 

beslutsprocessen än vad de är på franska företag. Det leder oss till att tro att 

maktdistansen i franska företag i Sverige är lägre än i franska företag i Frankrike.  

 

Carniel anser även att den största svårigheten med att arbeta med svenskar är 

kommunikationen, att hitta rätt ton och ha empati när det gäller beslutsfattande samt att 

inte vara för auktoritär men inte heller för mesig. Detta tyder också på att han söker en 

balans mellan auktoritet och ”mesighet” för att passa in i den svenska ledningstypen och 

hos de svenska medarbetarna. Carniels svårigheter gällande kommunikation anser vi också 

kunna bero på att de svenska medarbetarna förväntar sig en viss distans till sin chef då 

han är fransk och då tror att han har en mer hierarkisk stil på sitt ledarskap. 

 

Jean-Baptiste Thomas anser att kommunikationen på Citroëns kontor i Sverige är 

närmare medarbetarna, att den är mer delaktig än i Frankrike. Detta beror dock på att 

Sverigekontoret är otroligt mycket mindre än huvudkontoret i Frankrike som Thomas 

jämför med.  
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Enligt de intervjuade ledarna är kommunikationen och relationen mellan medarbetare och 

ledare närmare, vilket visar på att maktdistansen för de undersökta franska företagen i 

Sverige är lägre än för respektive företag i Frankrike. 

 

Både Jean-Baptiste Thomas och Judith Ruiz de Esquide tar upp konsensusproblemet och 

det faktum att alla måste vara med på beslut innan de fattas. På samma sätt som den 

franska ledarstilen beskrivs i våra teorier, beskriver Thomas hur den mer traditionella 

typen av ledarskap baserad på hierarki dominerar i Frankrike. På grund av att en person 

har en ledande position kommer folk att göra vad man säger med automatik. Han menar 

att man i Sverige verkligen måste jobba med folk och se till att de är med på besluten för 

att de ska lyssna på en. Thomas säger också att det inte finns samma tänkande kring status 

och respekt i Sverige.  

 

Vi anser att detta tyder på att maktdistansen inom de undersökta franska företagen är 

något lägre än vad de skulle vart i Frankrike. Thomas anser även att svenska medarbetare 

inte berättar för honom om problem som dyker upp på arbetsplatsen. Vi tolkar det som 

att det kan finnas en rädsla hos de anställda, vilket i sin tur kan bero på att de upplever sin 

chef som mycket auktoritär och därmed känner av ett stort avstånd mellan dem. 

 

Esquide berättar att för vissa anställda i Sverige blir den hierarkiska 

organisationsstrukturen lite utav en chock. Vi anser att det skulle kunna leda till att de 

upplever maktdistansen på företaget som stor. Hon menar att man i Frankrike respekterar 

sin ledare om man gör vad han ber en att göra, däremot i exempelvis Nederländerna 

respekterar man sin ledare om man litar tillräckligt på honom för att våga säga ifrån. Hon 

anser att det är det en blandning av dessa båda ledarstilar i Sverige. 

 

Samtliga respondenter på enkätundersökningen angav att de anser att det är skillnad på 

ledarskapet inom ett svenskt och ett franskt företag. Överlag kan deras svar tolkas som att 

ledningsstilen skiljer sig i det avseende att franska företag är mer hierarkiska än svenska. 

Samtliga tillfrågade angav även att de ser skillnad på svenska och franska företag, med 

som motivering bland annat att franska företag är mer hierarkiska. Utöver detta anse två 
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av åtta respondenter att franska företag är mindre jämlikt, vilket kan relateras till 

maktdistans.  

 

Av åtta tillfrågade medarbetare anser sex att dennes chef är en god lyssnare. Vi noterar att 

enligt vår enkätundersökning anser mestadels av de tillfrågade att de har en god 

kommunikation till sin franska chef, vilket kan tyda på att maktdistansen är relativt låg i de 

undersökta företagen. 

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att utifrån vår insamlade data, både från 

intervjumaterialet och enkätundersökningen, verkar det som att maktdistansen på de 

undersökta företagen i Sverige är lägre än vad teorin säger om maktdistans inom franska 

företag i Frankrike. Vi konstaterar vidare att de franska ledare vi intervjuat verkar ta till sig 

den svenska ledarstilen gällande konsensustänkande och relation till anställda och därmed 

minskar distansen och ojämlikheten till medarbetare. 

 

6.4 Egen modell 

Utifrån den egna modell som vi satte ihop genom Lökmodellen och Scheins modell över 

organisationskultur kommer vi nu till presentationen av själva analysen. Genom att 

analysera varje begrepp för sig försöker vi täcka den sammantagna bilden av kultur så väl 

som möjligt. Genom denna analys ämnar vi undersöka de kulturella kärnelement som är 

mest framträdande i de franska företagen som ingått i vår studie.  

6.4.1  Symboler och artefakter 

Enligt Hofstede & Hofstede (2005) utgörs symboler av ord, gester och föremål som ofta 

medför en särskild innebörd för människorna i en viss kultur, men inte för andra. Till 

denna kategori hör orden i ett språk eller en jargong, kläder, tilltal och statussymboler. 

Symboler utgör det yttre, mest ytliga lagret kring kärnan. Av dessa nämnda exempel kan vi 

med hjälp av vår insamlade data analysera ett begränsat antal såsom språk, titlar och 

status. Kluckhohn menar att symboler betecknar de konkreta utföranden av tankesätt och 

reaktionssätt, även kallade artefakter.  
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6.4.1.1 Språk 
Trussart pratar alltid svenska med sina medarbetare. Han berättar att även om företaget är 

franskt blir engelskan allt viktigare inom organisationen. Man behöver inte vara 

fransktalande för att få jobba på företaget men de har ordnat med kurser i franska för att 

underlätta för medarbetare som vill jobba i Frankrike.  

 

Cyril Carniel berättar att det officiella språket på kontoret är engelska. Han anser även att 

den största svårigheten med att arbeta med svenskar är kommunikationen, att hitta rätt 

ton. Detta kan härledas till språket. Han tillägger att språket blir en svårighet eftersom alla 

pratar olika språk och engelska som är det officiella språket inte är någons modersmål. 

Därför kan kommunikationen bli en svårighet och missförstånd kan uppstå. 

 

Jean-Baptiste Thomas berättar att på Citroëns kontor i Sverige som är betydligt mindre än 

det franska huvudkontoret är det en närmare kommunikation med medarbetare, en mer 

delaktig kommunikation. Dessutom anser han att svenska medarbetare är kortfattade i sin 

kommunikation och att han ofta fås bara ett ”kanske” tillbaka som svar istället för 

konkreta lösningar.  

 

Av de tillfrågade medarbetarna angav tre av åtta att de valt att arbeta på ett franskt företag 

på grund av språket. En av dem sa också att han/hon valt ett franskt företag för att få 

leva kvar i den franska miljön. 

6.4.1.2 Status och titlar 
Jean-Baptiste Thomas noterar avsaknaden av status i Sverige. Oavsett om man är ledare 

eller lägre anställd tilltalas man på samma sätt. Det är en annan öppenhet än vad som 

finns i Frankrike. Enligt honom finns inte samma respekt som i Frankrike, där folk pratar 

med varandra annorlunda beroende på vilken ställning personen i fråga har. I Sverige är 

jämställdhet något starkt och viktigt. Han tycker att det är bra att folk kan ha normala 

relationer som individer och att jobbställningen inte kommer emellan. 

 

Samtliga respondenter anser att statusingivande egenskaper för en ledare inte är att 

föredra, såsom hierarkisk eller autokratisk. 
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6.4.2 Normer och ritualer                

Normer inbegriper de sociala principer och standarder som individer i en organisation 

utgår ifrån (Hatch, 2002). Ritualer handlar om de kollektiva aktiviteter som egentligen inte 

behövs för att uppnå sina mål, men som anses vara socialt viktiga inom en kultur. Ritualer 

innefattar tilltal, sätt att hälsa och visa respekt för andra och inkluderar även affärsmötet 

eller politiska möten (Hofstede & Hofstede, 2005). 

6.4.2.1 Normer 
Detta kan exempelvis gälla vad svenskar anser utgöra standard på arbetstider. Trussart 

menar att vi i Sverige har en sträng respekt för tid, vilket kan vara en nackdel ibland när vi 

alltid ser arbetsdagen som 9-17. Mentaliteten är annorlunda i Frankrike där man börjar 

senare, har längre luncher och jobbar senare på kvällen. Vidare poängterar han att svenska 

medarbetare dock är flexibla om man förvarnar att man vill att de ska arbeta längre. 

 

Även Thomas anser att balansen angående arbetsbörda är ett stort problem på svenska 

företag. Det är svårt att få de anställda att stanna några extra timmar på dagarna. I 

Frankrike däremot är det normalt. Det är raka motsatsen, referensramen där är 

annorlunda. 

 

Cyril Carniel anser att han ständigt måste anpassa sig. Han brukar be sina närmaste 

medarbetare att säga till honom om han gör någonting som anses vara opassande i 

Sverige. Han ger ett exempel från när han arbetade i Tjeckien. Där gjorde han mycket 

som han då trodde var passande, men som han vartefter har lärt sig att det inte var. 

Carniel poängterar att det finns många små kulturella normer som kan vara svåra att 

pricka in, men som betyder väldigt mycket. 

 6.4.2.2 Tilltal 
Carniel berättar att tilltal är mycket viktigt i Frankrike. Detta leder till att relationen till de 

anställda blir annorlunda på ytan i Frankrike eftersom man niar och tilltalar med 

“Monsieur” där. Han poängterar att detta givetvis har att göra med vem man tilltalar.  

6.4.2.3 Respekt 
Enligt Esquide handlar hierarki och struktur om hur man anser att respekt åskådliggörs. I 

Frankrike respekterar man sin ledare om man gör vad han/hon ber dig att göra. I andra 
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länder däremot respekterar man sin ledare om man litar tillräckligt på denne för att våga 

säga ifrån. Om man skulle göra så i Frankrike skulle det inte alls uppskattas. I Sverige är 

det en blandning av dessa båda. Skillnaden handlar om hur man hanterar människor. Air 

France KLM har 44 olika nationaliteter på kontoret i Sverige. Esquide menar på att de 

befinner sig i Sverige, men har en mycket internationell atmosfär. Den enda och viktigaste 

gemensamma regeln här är därför respekt. Man måste respektera att folk från olika länder 

har olika vanor. 

6.4.2.4 Informella möten 
Carniel märker att människor agerar olika kommunikationsmässigt i Sverige och i 

Frankrike. I Frankrike står folk ofta vid kaffeautomaten och diskuterar olika saker, vilket 

han tycker är acceptabelt så länge det inte handlar om skvaller eller informella möten. I 

Sverige anser Carniel att man snarare har möten så fort man vill diskutera något, alltså att 

vi inte har så många informella möten. Han säger att alla istället sitter på sina kontor och 

möten sker oftare på bestämda tider. Själv försöker Carniel att gå in till de anställdas 

kontor ibland för att småprata lite emellanåt.  

6.4.3 Sedvänjor 

Sedvänjor illustreras i Lökmodellen längs med ritualer och symboler. Sedvänjors kulturella 

betydelse är osynliga och handlar om hur de uppfattas av betraktare inom samma kultur. 

Som exempel på sedvänjor kan nämnas de sätt på vilka  

 

Trussart menar på att svenskar är mer lugna, i Frankrike kommer det latinska attityden 

fram mycket fortare. När jag kom hit så förväntade sig folk att jag skulle reagera och vara 

på det typiska ”franska” sättet, men han anser en annan mentalitet. Detta anser vi utgöra 

en form av sedvänja, då det är osynliga fenomen men ändå existerande och 

nationsspecifika.  

 

Cyril Carniel anser att ledarskapsskillnader i Frankrike och Sverige beror på utbildning 

och omgivning. Han menar på att man använder sin utbildning olika beroende på 

omgivning. Detta utgör även det en form av sedvänja, då det handlar om kulturellt inlärt 

beteende. 
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6.4.4 Värderingar 

Värderingar ligger i den mest centrala delen av en kultur och utgör således det minst 

synliga lagret av denna. Som exempel nämner Jean-Baptiste Thomas att man Sverige 

lägger fokus på hur anställda mår och känner sig i sina jobb. De subjektiva känslorna är 

otroligt viktiga. Thomas fortsätter med att svenskar tillföljd av skattesystemet och hur 

samhället i Sverige fungerar måste allting vara så lika här. ” Även om man arbetar hårt för 

att få en högre ställning här finns en stark balans mellan jobb och familj. I Frankrike 

däremot skull man satsa allt på sitt jobb framför sin familj. Det finns en starkare betydelse 

av motivation att bli bättre i form av högre lön, högre position i Frankrike, men den inre 

motivationen är densamma.”  

 

Jutith Ruiz de Esquide anser att hennes position som Human Resource Manager innebär 

två saker: människor och resurser. Hon lägger tonvikten på människorna eftersom att det 

är den mest ömtåliga delen av företaget. Hon menar på att det är viktigt att behandla 

människor så som hon själv vill bli bemött. 
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7. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi dragit efter vår analys. Vi för sedan en diskussion 
kring mätbarheten av vårt resultat. I diskussionen belyser vi även det resonemang som vi har fört 
under arbetets gång angående problematiken om ledarskap i andra kulturer och de eventuella 
anpassningssvårigheter som företagsledare kan stöta på i arbetslivet. 

7.1 Slutsatser 

Utifrån vår analys samt resultat presenteras här våra slutsatser. Vårt syfte är att undersöka 

om en företagsledare med utländsk bakgrund för med sig sin nationella kultur vid styrning 

av ett företag i Sverige. Vidare vill vi granska vilka dessa faktorer skulle kunna vara och på 

vilket sätt de påverkar ledarskapet i ett annat land än hemlandet. 

 

De ledare som vi intervjuat är alla väldigt internationaliserade, detta påverkar vårt resultat 

i den mening att de eventuellt förlorat en stor del av deras ursprungliga franska karaktär. 

Vi har märkt att alla ledare uttryckligen poängterar att de inte känner sig typiskt franska 

och vi tror att detta till stor del beror på deras internationella bakgrund. Även bland 

medarbetarna anser ett par att deras ledare inte är som en stereotyp fransk ledare. De 

flesta medarbetarna anser även att deras respektive ledare har en så kallad öppen dörr på 

sin ledningsstil. 

 

De franska ledarna för med sig en form av ”fransk ram” för hur företaget ska styras 

exempelvis när det gäller hierarki på arbetsplatsen. De har emellertid själva känt att de 

varit tvungna att anpassa sig till en del svenska normer, såsom när det gäller 

konsensusbegreppet. Detta är något som alla ledare anser som typiskt svenskt. Detta leder 

till att de fick ändra sin ledningsstil för att den skulle passa de svenska medarbetarna. De 

anställda känner emellertid av den franska styrningen vilket tyder på att de franska ledarna 

ändock för med sig egenskaper och en viss ledarstil när det gäller styrning av ett företag.  

 

När det kommer till frågan om maktdistans som fångade vårt intresse tidigt, kan vi efter 

våra genomförda intervjuer säga att, maktdistansen på ett franskt företag i Frankrike 

förmodligen är större än vad den blir på ett franskt företag i Sverige. Detta beror nog till 

stor del på att vi i Sverige är vana vid att ha en relativt platt organisationsstruktur och 
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även om huvudstrukturerna är hierarkiska på franska företag i Sverige, kan de aldrig bli 

helt hierarkiska eftersom de anställda skulle ha oerhört svårt att anpassas till denna stil. 

Detta är ytterligare en bidragande orsak enligt oss till att de franska ledarnas stil i Sverige 

blir en kombination av det franska hierarkiska samt det platta svenska.  

 

7.2 Diskussion 

Som svar på vårt syfte vill vi säga att företagsledare med utländsk bakgrund, i detta fall 

fransk, för med sig ramarna för sin styrning från sitt hemland. Styrningen i alla undersökta 

företag visade sig ha väldigt lik om inte exakt likadan struktur som det franska 

moderbolaget. Ledaren har sedan anpassat sig i den mån att han positionerat sig 

någonstans mittemellan en stereotyp svensk ledarstil och en stereotyp fransk. De 

undersökta ledarna nämnde bland annat att svenskar har högre krav på företaget, 

exempelvis när det gäller delaktighet men även mer konkreta krav såsom kontorsmiljö. 

Dessa krav måste ledarna tillgodose för att skapa en god sämja på arbetsplatsen. Det blir 

då viktigt för ledarna att anpassa sig men även att behålla egenskaper samt karaktär från 

det franska företaget för att kunna leda företaget optimalt.  

 

Vad vi har insett under arbetets gång är att ledarskap i andra kulturer ofta för med sig 

någon form av problematik. Arbetar man för ett franskt företag i Sverige vill förmodligen 

det franska huvudkontoret att organisationen i Sverige sköts på ett liknande sätt. Det ska 

finnas en form av röd tråd i hela organisationen oavsett vilket land man befinner sig i. Vi 

har under arbetets gång funnit att anpassning är viktigt på olika nivåer. I 

forskningsrapporterna fann vi att anpassning är viktigt på det personliga planet för att 

företagsledaren ska kunna smälta in på ett bra sätt, samt att företagen inser fördelarna 

med att jobba med internationella team. Utifrån empirin har vi även fått reda på att 

anpassning i affärslivet är nödvändigt för att organisationen ska fungera optimalt.  

 

Denna uppsats inleddes med en diskussion kring hur globaliseringen får ett större 

utrymme i dagens samhälle, och vi kan följaktligen dra paralleller till vårt resultat. Då alla 

de intervjuade ledarna varit väldigt globala kommer troligen ledarstilar i framtiden bli 

alltmer lika. Folk kommer att förflytta sig mellan olika länder snabbare, vilket kommer att 
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göra att gränser även i management stil kommer att suddas ut, det blir likt det Harris 

(2000) sa: ”en värld utan väggar”. Vi tror att det är det vi märkt i vårt fall, där gränser 

mellan svenska ledare samt franska ledare varit mindre än vad vi först trott.  
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8. KRITISK DISKUSSION 

Slutligen vill vi i detta kapitel föra en kritisk diskussion till vår uppsats. Vi kommer här att ta 
upp de delar i vår undersökning som vi anser kunde ha genomförts annorlunda eller bättre. 

8.1 Kritik mot vår undersökning 

Vår undersökning utgick ifrån fyra företag, det vill säga fyra ledare. Det är därför inte lätt 

att göra större generaliseringar. Även då vi sett att likheter de emellan föreligger kan vi 

inte dra slutsatsen att det resultat som vi fått fram stämmer för alla franska ledare 

verksamma i Sverige. För att göra undersökningen mer komplett skulle därför fler ledare 

behöva intervjuas. Vidare skulle en större enkätundersökning kunnat stärka de resultat vi 

fått fram. För att få en komplett bild är det vikigt att även medarbetare får yttra sina 

åsikter. Hur en ledare uppfattar sig själv kanske inte stämmer överens med hur han 

uppfattas av andra i sin omgivning. Dessutom då de medarbetare som vi skickat 

enkätundersökning till var föreslagna av företaget kan resultaten även där bli missvisande.  

Det är inte säkert att företaget valt medarbetare som är helt objektiva. Vi har även märkt i 

efterhand att det finns frågor som vi skulle ha velat ställa men som vi inte fick med i 

intervjun eller enkäten. Vi hade exempelvis velat utveckla deras tankar med hjälp av 

följdfrågor angående anpassningssvårigheter och även velat få en större bild angående 

detta av medarbetarna. 
 

8.2 Kritik mot ledare 

De ledare som vi intervjuat är alla väldigt internationaliserade. Det visade sig att alla 

arbetat, studerat eller bott utomlands under väldigt långa perioder. Detta kan påverka 

resultatet då de kanske inte enbart har den typiskt franska ledarstilen längre, utan de har 

blivit påverkade av de andra omgivningarna som de vistats i och således fört med sig 

egenskaper från dessa. 

 

8.3 Kritik mot teorier 

Det kan diskuteras huruvida teorier och modeller om ledarskap är kulturspecifika eller kan 

appliceras till andra kulturer. För att citera Blaise Pascal ”Det finns sanningar på denna 
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sida om Pyrenéerna som är osanningar på den andra sidan”. Hofstede & Hofstede (2005) 

påstår att ”teorier, modeller och praxis i grund och botten är kulturspecifika; de kan 

fungera över gränser mellan länder men detta bör alltid bevisas”. Enligt dem ligger det en 

naivitet i att anta att managementidéer är universella, någonting som återfinns i 

populärlitteraturen och akademiska tidskrifter.  Vi nämner detta då de teorier som vi har 

utgått ifrån är landsspecifika och därför utformade efter kulturspecifika problem, vilket 

bör has i åtanke då resultaten eventuellt blivit annorlunda om globala teorier funnits på 

området. Utöver detta är tre av de fem teorier vi använt utvecklade av amerikanska 

forskare vilket kan ses som att huvuddelen av vår analys skett med ”amerikanska ögon”.   
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10. BILAGOR 

10.1 Bilaga 1: Intervju med ledare 
Bakgrund 

 
1) Vilken utbildning har Ni gått? 
2) Har Ni varit ledare för ett företag i Frankrike?   Om, ja inom vilket område 
3) Har Ni varit verksam i många andra länder? 
4) I hur många år har Ni haft en ledarpostition? 
5) När kom Ni till Sverige och varför? 

 
 

Om ledarskap (generellt) 
 

6) Är de problem som dyker upp i en organisation likartade oavsett vilket land man befinner 
sig i? 

7) Anser Ni att konflikter i organisationen löses annorlunda beroende på i vilket land man är 
verksam? 

8) Hur är organisationen uppbyggd? 
9) Är den uppbyggd på samma sätt i Frankrike eller anpassad för att fungera lokalt? 
10) Vilka för och nackdelar ser ni med att behålla samma struktur som den Franska? 
11) Vilka för och nackdelar ser Ni med att anpassa för att fungera lokalt? 
12) Hur skulle Ni beskriva en bra ledare? 
13) Största skillnaderna på ledarskapet i Sverige och i Frankrike 
14) Om man ser på relationen till anställda, tror Ni att en fransk ledare skiljer sig från en 

svensk? 
15) Skiljer sig sättet att motivera anställda i Sverige mot Frankrike? Vilka knappar trycker man 

på i respektive land? 
16) Känner Ni av att medarbetarna ”måste” anpassas till den franska standarden? 

 
 

Om Ert eget ledarskap 
 

17) Hur skulle Ni beskriva Ert eget ledarskap? 
18) Har Ni känt att Ni behövt anpassa Ert ledarskap lokalt för att fungera optimalt? 

(normer/värderingar) 
19) Tycker Ni att det är viktigt att man gör det för optimal ledning? 
20) I avseende på maktdistans (dvs för att fungera/integrera med de Svenska medarbetarna) 
21) Har Ni känt av ”Svenska” problem i Ert ledarskap här som ni inte påträffat när ni varit 

verksam i ett företag i frankrike? 
22) Hur löste Ni detta i så fall? 
23) Vad är det svåraste med att vara ledare i ett annat land mot sitt hemland? 
24) Är det berikande att ha en annan nationell bakgrund som ledare? 
25) På vilket sätt känner du att det hjälpt dig? För- och nackdelar?  
26) På vilket sätt skiljer sig Franska och Svenska medarbetare? 
27) Vad är det svåraste med att jobba med svenskar (kommunikation t.ex.) 
28) Hur är Er kommunikation till de anställda? Rak/Hierarki… 
29) Hur rekryterar ni? 
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10.2 Bilaga 2: Enkätfrågor till anställda inom franska företag i Sverige 
 

Instruktion: Vid Ja/Nej frågor markera ditt svar med fet stil 

             Övriga frågor, skriv ditt svar i textrutan 

 

Bakgrund 

 

1. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?   

2. Har du annan bakgrund än svensk?  Ja                    
   Nej  
 
    Om nej, gå vidare till fråga 4. Om ja, vilken?      
  
3. Har du arbetat inom ett svenskt företag med en svensk chef tidigare? Ja 
   Nej 
 Om nej, gå vidare till fråga 5 
 
4. Om du har arbetat inom ett svenskt företag tidigare, märker du skillnad på ledarskapet inom ett 
svenskt företag och inom ett franskt företag? 
    

 Ja 
 Nej 
 
 Om ja, på vilket sätt skiljer sig ledarskapet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Har du arbetat utomlands? Ja 
   Nej 
 
 Om ja, i vilket (vilka) land? 
 
  Om nej, gå vidare till fråga 7 
 
6. Vilka största svårigheter stötte du på vid arbetet utomlands till följd av att du då hade en annan       
nationell bakgrund? 
 
 
 
 
 
7. Hade den franska miljön någon inverkan när du valde arbetsplats? I sådana fall, på vilket sätt? 
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8. Hur kommer det sig att du valde att arbeta på ett franskt företag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om ledarskap 
 
9. Rangordna följande egenskaper som du värdesätter hos en ledare. Börja med den viktigaste.  

• Autokratisk  
• Lyhörd  
• Patriarkalisk  
• Kompromissvillig  
• Entusiastisk  
• Uppmuntrande  
• Delegerande 
• Formell  
• Artiga  
• Hierarkisk  
 
 

 
10. Hur uppfattar du din egen ledare? Ger han/hon klara direktiv, ger han/hon utrymme för eget 
tänkande, tex? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Anser du att det är skillnad på ett svenskt och ett franskt företag? Ja 
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     Nej 
 Om ja, på vilket sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Uppfattar du din chef som stereotypt fransk? 
                                                                                                           Ja 
                                                                                                          Nej 
 
13. Anser du att din chef är en god lyssnare? 
                                                                                                          Ja 
                                                                                                         Nej 
 
14. Anser du att styrningen av företaget präglas av en fransk atmosfär? 
                                                                                                           Ja 
                                                                                                           Nej 
 
15. Anser du din chef har en öppen dörr? 
                                                                                                           Ja 
                                                                                                          Nej 
 
16. Anser du att du har en kompisrelation till din chef 
                                                                                                          Ja 
                                                                                                         Nej 
  
 
 

Ett stort Tack för din medverkan! 
God Jul & Gott Nytt År 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


