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Sammanfattning 

Allt fler utländska företag har under de senaste åren valt att etablera sig på den svenska 

marknaden. Globaliseringen har resulterat i att olika kulturer allt mer möts inom det svenska 

näringslivet. Olika kulturer medför olika syn på exempelvis ledarskap och auktoritet som i ett 

samarbete kan skapa kulturkrockar.  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur ledare från olika kulturer uppfattar de 

relationer som uppstår då olika kulturer interagerar i affärssammanhang, samt att diskutera om 

detta kan påverka ledarnas ledarskapsstil. Detta med utgångspunkt i mötet mellan svenska och 

japanska företag. Uppsatsen har bland annat tittat på vad det är för kulturkrockar som kan 

uppstå när olika kulturer möts, hur svenskar och japaner uppfattar kommunikationen med 

varandra samt vad det är för skillnader på beslutsfattande och delegering svenskar och japaner 

emellan. 

Studien har genomförts som en kvalitativ studie med fem svenska och fyra japanska 

respondenter. De teorier som använts är teorin om Schein's olika kulturnivåer, Lewis 

kulturella grupper samt en av Yukl's teorier om ledarskapsstilar. 

Efter genomförda intervjuer dras slutsatsen att både de svenska och de japanska 

respondenterna uppfattar relationerna mellan de båda kulturerna som fungerande, men att det 

ibland uppstår kulturkrockar. Uppfattningen om vilka kulturkrockar som uppstår skiljer sig 

dock kulturerna emellan. De svenska respondenterna upplever att kulturkrockar uppstår i 

kommunikationen med japanerna i och med att uppfattningen av produkter, kostnader och 

kunden skiljer sig åt. Japanernas uppfattning om kulturkrockar som uppstår handlar istället 

om att synen på fritid och arbetsliv skiljer sig åt mellan kulturerna. 

En slutsats som kan dras från analysen  av materialet är att de som är mest mottagliga för 

andra kulturella händelser ofta är de som på något sätt tidigare i sin yrkeskarriär kommit i 

kontakt med andra kulturer och ledarskapsstilar. De respondenter som har haft stor erfarenhet 

av relationer med andra kulturer i affärssammanhang har lättare för att förstå och interagera 

med personer från andra kulturer. De svenskar och japaner som har erfarenhet från möten med 

andra kulturer har större möjlighet att anpassa sig till gällande situation och på så sätt undvika 

kommunikativa konflikter. 
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1 Inledning 

Följande kapitel kommer att beskriva hur den ökande globaliseringen gör att möten mellan 

främmande kulturer sker i allt större grad, vilket senare kommer att övergå i en allmän 

problematisering av ämnet. Därefter redovisas studiens frågeställning, syfte samt de 

avgränsningar som är gjorda. 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen ökar allt mer och allt fler företag väljer att etablera sig i andra länder. Antalet 

utländska företag på den svenska marknaden fortsätter att öka och den sammanlagda siffran 

vid årsskiftet 2008 var att 12 861 utländska företag etablerade på den svenska marknaden1. 

Den ökande globaliseringen resulterar i att olika kulturer i allt högre grad möts och försöker 

samverka, vilket i sin tur leder till att företagens ledare står inför nya uppgifter och nya 

problem att hantera när deras företag verkar utanför sina nationella gränser. 

1.2 Problematisering 

Vilka kulturella skillnader kan då finnas när olika kulturer möts i ett företag? Alla är födda in 

i en kultur och måste lära sig hur man ska uppföra och bete sig i ett samhälle. Alla anpassar 

sig till ett värde- och normsystem som har ackumulerats från tidigare generationer och som 

formar ett beteendemönster, vilket i sin tur påverkar vår syn på ledarskap, auktoriteter, 

arbetsmoral och etiska värderingar. Detta innebär dock inte att alla i en och samma kultur 

alltid känner och uppför sig på samma sätt, men människor kommer för det mesta att agera 

och se saker utefter ett visst beteendemönster. Dessa beteendemönster tar vi likaså med oss i 

vårt yrke och in i företagen2. På grund av detta nästan omedvetna sätt att uppleva och se 

allting påverkar den nationella kulturen företagens kultur3. Kulturen i ett företag kan ses som 

en mikrorepresentation av företagets ursprungslands nationella kultur4. 

  

Vilka kulturkrockar kan då uppstå när olika kulturer möts i ett företag som etablerat sig 

utanför sin nationella gräns? Exempelvis är språket en stor del av det som kulturer tar sig i 

uttryck genom och kan vara en stor barriär mellan olika kulturer som interagerar, vilket kan 

leda till missförstånd och konflikter. Olika språk har olika sätt att uttrycka sig i form av ordval 

och hur man sätter ihop ord i meningar. Detta kan leda till att något som låter självklart och 
                                                           
1 www.tillvaxtanalys.se  
2 Holt & Wigginton (2002) 
3 Deresky (2006) 
4 Alvesson och Berg (1998) i Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2006) 
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inte alls konstigt på sitt eget språk kan formulerat på eller direktöversatt till ett annat språk 

låta hårt eller helt förlora sin betydelse5. Även tystnad kan uppfattas olika av olika kulturer. 

Exempelvis anser japaner och kineser att tystnaden kan vara ett svar i en dialog medan 

amerikaner, tyskar och fransmän istället anser att tystnad i en dialog är något negativt6. 

Vidare kan även hur anställda uppfattar auktoritet, eget ansvar, ledarskap, deltagande i 

beslutsfattande och hur lätt de har för att acceptera order uppifrån skilja sig mellan olika 

kulturer.7 Detta är ytterligare exempel på skillnader som kan leda till kulturkrockar när två 

olika kulturer försöker samverka. I detta sammanhang kan det bli svårt för ledare från olika 

kulturer, i ett och samma företag, att enas om en gemensam linje för att leda företaget.  

1.3 Frågeställning 

• Hur uppfattas relationerna som uppstår när olika kulturer möts i affärssammanhang ur 

ledares perspektiv? 

• Vilka kulturkrockar uppfattar ledare uppstå när olika kulturer möts? 

• Hur påverkar kulturkrockarna ledarskapet? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ledare från olika kulturer uppfattar relationerna som 

uppstår då olika kulturer interagerar i affärssammanhang, samt att diskutera om detta kan 

påverka ledarnas ledarskapsstil. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att studera ledare i Sverige och Japan som på något sätt har en 

förbindelse med den andra kulturen. Vi har valt att fokusera på ett företag som heter SMC 

Pneumatics Sweden AB som är dotterbolag till SMC Corporation i Japan. Fokus ligger på 

svenska chefer inom SMC Pneumatics Sweden AB (hädanefter kallat SMC) samt japanska 

chefer inom SMC Corporation för att studera hur de uppfattar kulturkrockar. Vi har även i 

mindre omfattning valt att studera japaner på chefsnivå bosatta i Sverige som inte har en 

koppling till SMC eller SMC Corporation. 

                                                           
5 Lewis (2000) 
6 Ibid 
7 Holt & Wigginton (2002) 
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2 Metod 

Följande kapitel kommer att beskriva hur undersökningen genomförts. Tillämpad 

forskningsdesign, urval och ett detaljerat avsnitt om genomförande följer nedan. Till sist förs 

en diskussion om hur tillförlitlig och valid uppsatsen är. 

2.1 Forskningsdesign 

Studien bygger på en abduktiv ansats, vilket innebär att studien har sin grund i både befintliga 

teorier och tillgänglig empiri8. Metoden som har använts för att samla in data är kvalitativ 

metod. Vi anser att detta är den metod som lämpar sig bäst för att samla in data i denna studie, 

då det studeras personliga åsikter, tankar, känslor och uppfattningar. Detta är något mycket 

komplext att studera och en kvantitativ datainsamlingsmetod skulle endast generera ytlig data 

gällande generella uppfattningar, men ingen djupgående eller bakomliggande kunskap kring 

ett problem eller en fråga. Valet av kvalitativ metod är intervjuer. Metoden har valts då den 

kan ge rikare och djupare redogörelser från respondenterna9. 

Intervjuerna byggdes på en intervjuguide10 med delvis strukturerade frågor, vilket gör dem till 

semistrukturerade intervjuer. Denna form av intervjumetod användes för att man under 

intervjun skulle kunna vara flexibel och ställa frågor som uppstod under intervjuns gång samt 

för att respondenterna skulle kunna svara mer fritt och uttömmande än de skulle kunna ha 

gjorts med helt strukturerade frågor. Metoden valdes då varje intervju är unik och möjligheten 

fanns att intervjua de flesta respondenterna ansikte mot ansikte. Tillvägagångssättet gjorde 

intervjuerna mer dynamiska och underlättade insamlandet av relevant data för studiens 

syfte11. 

2.2 Urval 

Studien gjordes i bland annat ett japanskt multinationellt dotterbolag i Stockholm och dess 

moderbolag i Tokyo. Detta urval gjordes då dotterbolaget och moderbolaget uppfyller de krav 

som sats upp för undersökning av studiens syfte, vilka är att företaget måste vara 

multinationellt och olika kulturer måste dagligen interagerar med varandra i företaget. Valet 

av respondenter gjordes genom ett så kallat subjektivt urval, då vi med studiens syfte i åtanke 

redan hade viss kännedom om de företeelser och människor vi skulle undersöka12. Kravet för 

                                                           
8 Johannessen & Tufte (2003) 
9
 Ibid 

10
 Bilaga 1 

11 Ibid 
12 Denscombe (2009) 
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valet av respondenterna var att de har en chefsposition och har någon form av kontakt med 

japaner i sitt arbete. I företaget hade en av författarna redan en etablerad kontakt med en av 

cheferna. Han var en så kallad dörröppnare och kunde rekommendera oss vilka andra chefer 

på företaget som kunde passa som respondenter i studien. Detta tillvägagångssätt för att 

komma i kontakt med respondenter kallas för snöbollsurval13. 

För att få ett annat perspektiv än enbart det från det multinationella dotterbolaget och 

moderbolaget utvidgades studien i mindre omfattning på japanska ledare i Sverige. De 

respondenter som är japanska ledare i Sverige benämns General Manager och 

Egenföretagare. 

Tabell 1: Kort presentation av respondenter 
 

Intervju 

 

Nationalitet 

 

Position 

Intervju 1 Svensk Verkställande Direktör 

Intervju 2 Svensk Försäljningschef 

Intervju 3 Svensk Teknik- & Operationschef 

Intervju 4 Svensk Logistikchef 

Intervju 5 Japan General Manager 

Intervju 6 Japan International Division Manager 

Intervju 7 Svensk Regionchef 

Intervju 8 Japan Egenföretagare 

Intervju 9 Japan International Affair Manager 

 

Tabellen ovan illustrerar de intervjuer som genomförts, vilken nationalitet och position 

respondenterna hade. 

 

 

                                                           
13 Ibid 
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2.3 Genomförande 

Intervjuserien började med fem direktintervjuer med fem chefer på det svenska dotterbolaget 

och sedan genomfördes en intervju via telefon och en via tv-länk med två chefer för det 

japanska moderbolaget. 

De första intervjuerna ägde rum i december 2009 på SMC i Segeltorp, därefter gjordes två 

kompletterade intervjuer i maj 2010. Vid den första intervjun deltog det svenska företagets 

VD och vid det andra och tredje tillfället intervjuades teknik- och operationschefen samt 

företagets försäljningschef. Anledningen till att dessa personer valdes ut för intervju var för 

att de utgör företagets ledningsgrupp och att de har en god insikt i hur företaget styrs samt hur 

det går till när beslut ska tas. Ledningsgruppen har även god kännedom kring relationerna 

mellan det japanska moderbolaget och det svenska dotterbolaget, sett ur ett svenskt 

perspektiv. Som komplement till ledningsgruppen inom SMC intervjuades även 

logistikchefen och en av regioncheferna. Intervjuerna bandades och därefter transkriberades 

de. Transkribering innebär att materialet transformeras, vilket i detta fall innebar att den 

muntliga informationen transformerades till skriftlig information. I och med transkriberingen 

gjordes den första tolkningen av materialet14. 

Intervjuer genomfördes med två chefer för det japanska moderbolaget genom korrespondens 

via telefon och tv-länk. Även dessa intervjuer genomfördes med semistrukturerade frågor där 

de japanska cheferna fick ge sin uppfattning om relationen mellan Sverige och Japan sett från 

deras perspektiv. Intervjuerna bandades och transkriberades sedan.  

Vidare genomfördes även intervjuer med japanska ledare i Sverige. Dessa intervjuer skedde 

precis som tidigare genom att banda dem och sedan transkribera materialet. För att hitta dessa 

respondenter genomfördes besök vid den japanska ambassaden i Stockholm samt ett möte 

med japanska föreningen i Stockholm för att få tips om lämpliga respondenter med japanskt 

ursprung. En första kontakt med lämpliga respondenter togs via e-mejl varvid möte sedan 

bokades. 

 

 

                                                           
14 Ibid 
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2.4 Tillförlitlighet 

För att reliabiliteten, tillförlitligheten, skall bli så hög som möjligt har intervjuer gjorts med 

fem personer med svenskt ursprung och fyra personer med japanskt ursprung, detta med 

strävan efter att få svar på om uppfattningen av vilka kulturkrockar som kan uppstå när olika 

kulturer integrerar i affärssammanhang är densamma oberoende den nationella tillhörigheten 

respondenterna hade. Det som kan sänka reliabiliteten i undersökningen är att vi inte ställe de 

rätta frågorna för att få svar på undersökningsproblemet, om intervjupersonerna inte svarade 

ärligt eller om de kände sig styrda av våra frågor och därmed svarade som de trodde vi ville 

höra15. 

2.5 Validitet 

Validitet definieras av Johannessen och Tufte som: "Hur bra, eller relevant, data 

representerar det fenomen som ska undersökas."16  

För att validiteten ska bli så hög som möjligt i studien, och därmed vara relevant för det som 

avsågs att undersöka, genomfördes intervjuerna med personer med stor insikt i hur arbetet 

fungerar på deras arbetsplats samt hur kommunikationen mellan nationerna fungerar. Målet är 

att den valda organisationen och de valda respondenterna ska representera den svenska och 

den japanska kulturen generellt sett. Givetvis kan inte ett företag anses representera ett helt 

lands företagskultur, men genom att intervjua fem personer med ursprung i Sverige och fyra 

personer med ursprung i Japan erhåller vi olika vinklar på frågeställningarna och en klarare 

bild över hur de olika kulturerna integrerar med varandra. 

Att det bara genomförts en intervju med varje person kan sänka validiteten en aning då man 

kan ha missat viss relevant information, idealet hade varit att över en längre tid studera 

samma personer och följa ländernas utveckling, vilket tyvärr inte har varit möjligt. 

 

                                                           
15 Johannessen & Tufte (2003) 
16 Ibid s. 267 
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3 Teori 

Följande kapitel kommer att beskriva de teorier som valts att ligga som underlag inför 

kommande analys senare i uppsatsen. Vidare kommer begreppen kultur och företagskultur att 

definieras. Teorierna nedan är valda då de på ett lämpligt sätt visar olika skillnader mellan 

olika kulturer. 

3.1 Begreppet kultur 

3.1.1 Kultur  

Enligt Hofstede kan man definiera kultur som ett kollektivt fenomen. Kulturen inom en grupp 

delas åtminstone delvis av alla de människor som levt eller lever i samma sociala miljö. 

Kulturen blir då en kollektiv mental programmering som kommer att skilja medlemmarna av 

en grupp från medlemmarna av en annan17. 

3.1.2 Företagskultur 

Företagskultur kan definieras som en organisations egenskap exempelvis organisationens 

storlek, teknologi eller antal anställda18. Enligt Schein är det ofta människan som skapar 

organisationens företagskultur. Eftersom organisationer skapas av människor kommer den 

framtida företagskulturen att starkt präglas av grundarnas egna antaganden. För att 

upprätthålla en fungerande organisationskultur i en växande organisation krävs det att ledaren 

har både visioner och förmågan att genomdriva sina tankar och idéer19. 

 

3.2 Schein om organisationskultur 

Psykologen Edgar Henry Schein specialiserar sig på organisationskultur. Enligt Schein är 

kultur den svåraste aspekten att ändra på inom ett företag. Företagskulturen är bestående trots 

förändringar av produkter, tjänster, ägare och ledningsgrupp. Schein's organisationskulturella 

modell är uppdelad i tre kognitiva nivåer och utgår från en utomstående observatörs 

ståndpunkt. Nivåerna är artefakter, värderingar och grundläggande antaganden20.  

 

 

                                                           
17 Hofstede (1991) 
18

 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2006) 
19 Schein (1985) ur Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2006) 
20 Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2006) 
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Artefakter 

Med artefakter menas de synliga organisatoriska strukturerna och processerna. Sådant som 

kan ses, kännas och höras av en utomstående observatör. Det kan handlar om kontorslokaler, 

möblering, synliga utmärkelser/priser, dresscode, interaktion mellan kollegor och språkliga 

uttryck i tal och skrift. Artefakterna beskriver långt ifrån allt om en organisations kultur, men 

kan skapa möjligheten, om man tolkar dem, att komma ner till den djupare nivån kallad 

värderingar21. 

Värderingar 

Den andra nivån i Schein's modell är värderingar. Värderingar går inte att observera och 

inbegriper de föreställningar och normer som medlemmar i en organisation ger uttryck för 

genom de artefakter som används22. 

Antaganden 

Den tredje, och mest svårupptäckta, nivån i Schein's modell är grundläggande antaganden. 

Denna nivå ligger till grund för organisationens kultur och styr dess värderingar. Det är denna 

nivå som formar medlemmarnas verklighetsuppfattning. Det är även denna nivå som är 

viktigast att styra över, då de andra nivåerna bygger på denna nivå. Dock är det den svåraste 

nivån att ändra då den är mest abstrakt och verkar i det dolda. För att en förändring av 

organisationen skall kunna ske är det denna nivå man behöver rikta in sig på att förändra23. 

Att tolka de olika nivåerna 

Genom att använda Schein's modell blir det enklare att förstå beteende inom en organisation. 

Modellen kan förklara svårigheten för nyanställda och utomstående att förstå och bli del av 

organisationskulturen.  

 
 

 

 

 

                                                           
21 Clegg, Kornberger & Pitsis (2007) 
22 Ibid 
23 Ibid 
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3.3 Lewis kulturmodell 

Lewis menar att kulturer kan delas upp i tre huvudsakliga grupper:  

• Uppgiftsorienterade (linear-active): Organiserade planerare, gör en sak åt gången 

inom schemalagd tid. Dessa kulturer anser att de är mer effektiva och får mer gjort på 

detta sätt. Svenskar tillhör denna grupp24.  

• Människoorienterad (multi-active): De är inte intresserade av punktlighet eller att 

schemalägga sin tid. De anser att verkligheten är viktigare än möten. De gör flera 

saker samtidigt och anser att de får mer utfört på detta sätt25. 

• Respektorienterad (reactive): De initierar sällan en diskussion eller en handling. De 

föredrar att lyssna först och skapa förståelse för de andras inställningar och sedan 

agera och uttrycka sina åsikter. De använder ofta en icke-verbal kommunikation och 

gör detta genom subtilt kroppsspråk. Dessa kulturer prioriterar artighet och respekt. 

Japaner tillhör denna grupp26. 

Figur 1 visar på ytterligare egenskaper de olika kulturgrupperna har: 

 
 

Figur 1: Uppgiftsorienterade, människoorienterade och respektorienterade kulturer27 

                                                           
24 Lewis (2000) 
25 Ibid 
26 Ibid 
27

 www.crossculture.com 
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Figur 2 visar vilken typ av kultur olika länder tillhör. Här tydliggörs det till vilken eller vilka 

kulturgrupper olika länder tillhör och hur de ligger i förhållande till andra länder. 

 

Figur 2: Olika länders kulturgrupptillhörighet28 

 

 

3.3.1 Kulturella grupper och organisation 

Lewis menar att en kulturell grupps, oavsett typ av grupp, medlemmars innersta övertygelser 

eller värderingar skapas av en kombination av historiska händelser, geografiska och språkliga 

positioner, överlevnadsinstinkt samt fysik och utseende.  Det är framförallt gruppens historia 

som påverkar medlemmarnas beteende. Samhällen måste organisera sig för att kunna hantera 

större händelser, som exempelvis krig, ekonomisk framgång eller ekonomisk recession. 

Kulturella grupper organiserar sig på olika vis och tänker på auktoritet, samarbete, mål, makt, 

resultat och tillfredsställelse på en mängd olika sätt29. 

 

 

                                                           
28 www.crossculture.com 
29 Lewis (2000) 
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3.3.2 Kulturens påverkan på ledarskap    

Lewis menar att begreppet organisation inbegriper ledarskap och han definierar ledarskap som 

auktoritära personer som skriver systemets regler. Han menar att det är ledare som skapar 

organisationer. Ledarskapet fungerar i två lägen: skapande av nätverk och 

uppgiftsorienterande. Inom läget ”skapande av nätverk” är intresset status för ledaren, 

beordrandekedjan, ledarskapsstilen, de anställdas motivering och språket som ledarna 

använder för att uppnå detta. I uppgiftsorienterade läget formulerar ledarna strategier, 

bestämmer om effektivitet, skapar arbetsetik, uppgiftsfördelning och användandet av tid30. 

Ledare i uppgiftsorienterade kulturer visar och letar efter teknisk kompetens, sätter logik 

framför känslor, sätter fakta framför känsla, de är affärsorienterade och fokuserar deras egen 

och deras personals uppmärksamhet på direkta resultat och prestationer. De är ordningsamma 

och noggranna planerare31. 

Ledare i människoorienterade kulturer är mer utåtriktade och förlitar sig på sin förmåga att 

kunna övertala andra.  De fullföljer ofta affärsrelationer känslomässigt och avsätter den tid det 

behövs för att detta ska ske32. 

I respektorienterade kulturer fokuserar ledarna lika mycket på affärsrelationer som ledare från 

människoorienterade kulturer, men gör detta med hjälp av kunskap, tyst kontroll och tålamod. 

De visar upp artighet och ödmjukhet, trots att de har jobbat i organisation under en lång tid33. 

3.4 Yukl om ledarskapsstil 

I Yukl kan man läsa om en teori som baseras på en ledarskapsstudie kallad för ”The Michigan 

Leadership Studies”. I undersökningen fann man huvudsakligen tre sätt att leda på som 

skildes åt mellan effektivt och ineffektivt ledarskap34: 

• Uppgiftsorienterad stil: De effektiva ledarna lade inte tid på att utföra samma slags 

arbete som deras underordnade. Istället fokuserade de mer effektiva ledarna på 

uppgiftsorienterade funktioner, som att planera och schemalägga arbete, teknisk 

assistans, att tillhandahålla nödvändig utrustning och att koordinera de anställdas arbete. 

                                                           
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Ibid 
34 Yukl (2006) 



 16

De effektiva ledarna guidade de anställda i att sätta mål och ha ambitioner som var höga, 

men realistiska35. 

• Relationsorienterad stil: De effektiva ledarna var hjälpsamma och stöttande gentemot 

de anställda. Stöttande stil som kunde sättas i relation med effektivt ledarskap 

inkluderade: att uppträda vänskapligt och omtänksamt, att visa tillit och förtroende, att 

försöka förstå de anställdas problem, att hålla de anställda informerade, att hjälpa de 

anställda att utveckla deras karriärer, att visa uppskattning för de anställdas idéer, att 

tillåta betydande självständighet i hur de anställda arbetade och att ge erkännande för de 

anställdas prestationer och insats. 

• Deltagande ledarskap: De effektiva ledarna använde sig av mer gruppövervakning än 

att övervaka varje anställd individuellt. Möten i grupp underlättade de anställdas 

medverkan i diskussioner, förbättrade kommunikationen, främjade samarbete och 

underlättade konfliktlösningar36. Deltagande ledarskap innebär att andra har möjlighet 

att påverka ledarens beslut. Deltagande ledarskap antar många olika former och 

beslutsfattandet kan delas upp i fyra distinkta procedurer37: 

o Autokratiskt beslutsfattande: Innebär att ledaren själv fattar beslut utan att fråga om 

andras åsikter eller förslag. Medarbetarna är inte delaktiga i beslutsfattandet och har 

inte något direkt inflytande på beslutet. 

o Konsultation: Ledaren frågar andra personer om deras åsikter och idéer och därefter 

fattar ledaren beslutet ensamt efter att noga har tagit i beaktning medarbetarnas idéer 

och åsikter. 

o Join Decision: Ledaren diskuterar med medarbetarna om beslutsproblemet och fattar 

ett gemensamt beslut med de andra. Ledaren har inte mer makt, än någon annan, över 

det beslut som fattas. 

o Delegering: Ledaren ger en individ eller en grupp auktoriteten och ansvaret för att 

fatta beslut. Ledaren ger för det mesta specifika gränser inom vilka det slutgiltiga 

beslutet måste hamna. 

 

                                                           
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid 
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3.5 Teorisammanfattning 

De tre teorierna beskrivna ovan är tänkta att ge en grund i hur olika kulturer kan tolkas och 

hur de fungerar samt att koppla detta till olika ledarskapsstilar. Dessa tre teorier överlappar 

varandra i viss mån och kan till viss del sammankopplas. Lewis kulturgrupper överlappar i 

viss mån Yukl's tre ledarskapsstilar beskrivna i ovan. Exempelvis är personer från 

uppgiftsorienterade kulturer och ledare med uppgiftsorienterad ledarskapsstil planerare och 

schemalägger sin och andras tid. 

 

De ledarskapsstilar som Lewis beskriver kan i viss utsträckning kopplas till ledarskapsstilarna 

från ”The Michigan Leadership Studies”, som exempelvis att ledare från Lewis 

människoorienterade kulturer fullföljer arbetsrelationer känslomässigt och som den 

relationsorienterade ledarskapsstilen beskriven ovan leder på ett känslomässigt sätt genom att 

exempelvis uppträda stöttande och vara vänskaplig i sin relation till sina underordnande.  
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4 Tidigare studier 

Följande kapitel kommer att beskriva ett antal studier och teorier, dessa studier och teorier är 

inte avsedda att analysera det kommande materialet, utan kommer att underbygga analysen 

och de presenteras här för att ge läsaren en större bakgrund till skillnader mellan bland 

annat Japan och Sverige. Kapitlet inleds med Hofstedes studie om de fem maktdimensionerna 

och avslutas med en jämförelse mellan japanskt och svenskt ledarskap. 

4.1 Hofstedes fem maktdimensioner 

Mellan 1967 och 1973 genomförde Hofstede en idag mycket erkänd undersökning. 

Undersökningen byggde på information insamlad från anställda på det multinationella 

företaget IBM i 70 olika länder med syfte att jämföra den nationella kulturen med 

företagskulturen. Resultatet av undersökningen blev en studie kallad Hofstedes kulturella 

dimensioner. Denna studie består av ett antal kulturella dimensioner som tillsammans gör det 

möjligt att se allmänna trender mellan olika kulturer och länder. Hofstede kallade de fyra 

maktdimensioner maktdistans, individualism mot kollektivism, maskulinitet mot femininet 

samt osäkerhetsundvikande. I efterhand utökades studien med ytterligare en dimension, vilken 

är lång mot kort tidsorientering. Dessa kulturella dimensioner ska ses som en allmän bild av 

medlemmarna i ett land och inte som en beskrivning av enskilda individer38.  

Maktdistans 

Maktdistans är en mätning av graden ojämlikhet i ett samhälle. Den baseras på den 

utsträckningen i vilken de mindre mäktiga medlemmarna av institutioner och organisationer 

inom ett land förväntar sig att och accepterar att makt är ojämnlikt fördelat. 

Maktdistansskillnader i ett land grundar sig i människors sociala klass, utbildningsnivå och 

sysselsättning. De tre faktorerna är beroende av och påverkar varandra. Enligt Hofstede ska 

jämförelse mellan människor i olika länder göras mellan dem som tillhör samma yrkesgrupp 

eftersom det då finns en gemensam nämnare att utgå ifrån. I jämförelse mellan länder används 

korrelation där maktdistanspoäng kopplas till skillnader inom familjeliv, i skolan, på 

arbetsplatsen, i förhållande till staten och olika idéer39. 

Enlig IBM- studien visade det sig att det finns ett nära samband mellan den verklighet 

anställda uppfattar och den verklighet som de önskar rådde inom företaget i respektive land. I 

                                                           
38 Hofstede (1991) 
39 Ibid 
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de länder där de anställda inte var rädda för sina chefer föredrog de en konsulterande 

ledningsstil där chefer rådgör med sina anställda inför beslut. I ett motsatt förhållande 

föredrog anställda som var rädda för sina chefer en mer auktoritär ledarskapsstil40.  

Individualism mot kollektivism 

Här jämförs individens och gruppens roll inom ett samhälle, samt vilken betydelse gruppen 

har för individens personliga utveckling. Individualism står för ett samhälle där banden 

mellan individerna är lösa. Var och en förväntas sköta sig själv och sin närmaste familj. 

Individen uppmanas att utvecklas och visa upp sin egen personlighet inom privatliv och 

arbetsliv. Kollektivism står för ett samhälle där människor från det att de föds och under 

resten av livet är integrerade i starkt sammanhållna grupper. Dessa grupper skyddar individen 

genom livet i utbyte mot fullständig lojalitet och inget ifrågasättande. Inom ett samhälle där 

kollektivism råder utvecklas och beter sig individen i likhet med andra medlemmar av 

gruppen 41.  

Maskulinitet mot femininitet 

Ett maskulint samhälle är ett samhälle där de sociala könsrollerna skiljer sig stort från 

varandra. Männen uppfostras till att vara självständiga och drivande med målet att nå 

materiell framgång. Kvinnorna lär sig istället att vara blyga, försiktiga och inriktade på 

livskvalité och familjeliv. Ett maskulint samhälle kännetecknas av att medlemmarna ska ha 

möjlighet att tjäna mycket, att de ska få ett erkännande när de gör ett bra jobb, att möjligheten 

till befogenhet ska finnas och att jobb ska vara så pass krävande att det ska kännas när man 

presterar något av värde. Maskulinitet strävar efter ett prestationssamhälle42.  

Femininet står för ett samhälle där de sociala könsrollerna överlappar varandra. Både män och 

kvinnor uppfostras till att sträva efter både materiell framgång och livskvalité. Viktigt i ett 

feminint samhälle är att de anställdas relation till sin närmaste chef ska vara god, samarbetet 

mellan de anställda ska vara fungerande, människor strävar efter att bo i ett område som 

passar deras familjer och att man vill känna trygghet i att man får vara anställd på ett företag 

så länge som man själv önskar. Femininitet strävar efter ett välfärdssamhälle.  

Enligt IBM-studien visade det sig att det mest maskulina landet var Japan, där det finns tydlig 

skillnad mellan män och kvinnor i arbetslivet. Sverige fick minst maskulina poäng i hela 

                                                           
40 Ibid 
41 Ibid 
42 Ibid 
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världen vilket innebär att män och kvinnor här arbetar under de mest jämställda 

förhållandena43. 

Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande är den utsträckning i vilken medlemmarna av en kultur känner sig 

hotade av osäkra eller okända situationer. Varje land behöver ett åtgärdande för att få sina 

medlemmar att känna sig tryggare. Bland annat lagar och regler avser att förhindra osäkerhet. 

Osäkerheten i ett land mäts i OUI poäng där ju högre poäng ett land får innebär att 

befolkningen är desto mer osäkra. I länder med högt osäkerhetsundvikande hos medlemmarna 

föredras ofta strikta regler och tydligt strukturerade arbetsuppgifter. Högt 

osäkerhetsundvikande resulterar ofta i att medlemmar stannar hos samma arbetsgivare under 

längre tidsperioder. Inom länder med lågt osäkerhetsundvikande hos medlemmarna föredras 

flexibla regler och riktlinjer inom arbetet44. 

Enligt IBM-studien ligger Sverige på fjärde lägsta plats vilket innebär att svenskar föredrar 

flexibla regler och riktlinjer inom arbetslivet och är dessutom inte rädda för att bli av med sina 

arbeten. Japan ligger närmare toppen av osäkerhetsundvikande länder tillsammans med 

Grekland och Portugal, vilket innebär att människor i landet känner sig mer osäkra att något 

ska gå fel på deras arbetsplatser. Resultatet av det blir att de föredrar att arbeta efter tydliga 

regler och inte ta många egna initiativ på företaget45.  

Lång mot kort tidsorientering 

Denna dimension står för vikten inom ett samhälle att lägga fokus på framtiden eller det 

förflutna och nutida. Långsiktig inriktning står för en hög värdering av dygder som ger 

belöningar i framtiden, i synnerhet uthållighet och sparsamhet. I ett samhälle med långsiktig 

tidsorientering kan medlemmar vara envisa, påflugna och inte dra sig för att känna kortsiktig 

skam över prestationer. Kortsiktig inriktning står för odlandet av dygder relaterade till det 

förflutna och nuet, särskilt respekt för traditionen, för hedern och för uppfyllande av sociala 

förpliktelser. Medlemmar inom ett korttidsorienterat samhälle strävar efter stabilitet, att 

skydda sitt eget anseende och att lägga vikt vid sedesvanliga hälsningar och gåvor 46. 

 

                                                           
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Ibid 
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Jämförelse 

Nedan följer två diagram på ovan nämnda maktdimensioner för våra undersökningsländer, 

Sverige och Japan. Dimensionerna är från vänster: Maktdistans (PDI), Individualism & 

Kollektivism (IDV), Maskulinitet & Femininitet (MAS), Osäkerhetsundvikande (UAI) och 

Långsiktighet (LTO):  

 

Figur 3: Hofstedes maktdimensioner (Japan)47 

 

Figur 4: Hofstedes maktdimensioner (Sverige)48  

 

 

 

                                                           
47

 www.geert-hofstede.com 
48 Ibid 
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4.2 Olika kulturers kommunikationsmönster 

Holt och Wigginton definierar kommunikation som en process för att utbyta meningar, vilket 

inkluderar hela vårt beteende; alltifrån subtila fysiska gester till att uttala ord49. Språk är en 

viktig artefakt som hjälper oss att tolka en kultur djupare. Bjerke går så långt att han till och 

med kallar språk för en kulturspegel50. Vi anser att detta är en viktig del av kulturen att ta upp 

för att få en förståelse för hur den japanska och den svenska kulturen integrerar på denna nivå.  

 

Uppgiftsorienterade personer uppfattar ofta respektorienterade personers taktik svår att 

begripa då de inte passar in i uppgiftsorienterades linjära system (fråga/svar, orsak/verkan) 

Respektorienterade föredrar en kommunikation som är uppbyggd enligt följande: monolog – 

paus – reflektion – monolog. Både människoorienterade och uppgiftsorienterade personer 

bygger kommunikationen på en dialog. En person avbryter den andres ”monolog” med 

kommentarer och frågor, vilket anses av dessa två grupper vara att visa artigt intresse för det 

som sägs. Så fort som den andre personen slutar att tala fortsätter den andre genast att tala, då 

västerlänningar har mycket svårt för tystnad51. 

En svensk höljer sitt språk på ett demokratiskt sätt och visar endast en viss personlighet i sitt 

språk, vilket är informellt. För japaner betyder det inte så mycket vad som sägs utan använder 

språket bara som ett kommunikationsverktyg. Istället är det deras kroppsspråk, så som 

leenden, suckar, pauser och nickar som visar vad de menar52. 

4.3 Beslutsfattande och olika kulturers syn på tid 

Sättet att uppfatta tid skiljer sig mellan Lewis olika kulturgrupper. Uppgiftsorienterade 

kulturer ser på tid som något linjärt och är klock- och kalenderrelaterat. De är dominerade av 

tiden och de föredrar att göra en sak åt gången. De likställer arbetstid med framgång, det vill 

säga desto hårdare du jobbar, ju fler timmar du jobbar, desto mer framgångsrik kommer du att 

bli och desto mer pengar kommer du att tjäna53. 

Människoorienterade kulturer är multiaktiva och de gör många saker på samma gång. De bryr 

sig lite om tiden som passerar och för dem är det viktigare att avsluta en konversation under 

ett möte än att komma i tid till nästa möte. De kan simulera att de anpassar sig efter tider när 
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50 Bjerke (1998) 
51 Ibid 
52 Lewis  (2000) 
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uppgiftsorienterade personer insisterar, men tycker att verkligheten är viktigare än 

tidsbestämda möten. För människoorienterade kulturer är tid en händelse eller relaterat till 

personligheter, något som kan manipuleras oavsett vad klockan visar54. 

I respektorienterade kulturer ses tiden som något cykliskt och på grund av detta uppkommer 

beslut inom företag på annat sätt än i de andra två kulturgrupperna. Uppgiftsorienterade och 

människoorienterade kulturer vill fatta snabba beslut och analyserar pågående uppgörelse med 

föreliggande omständigheter i åtanke och tar inte i beaktning vad som har skett i det förflutna. 

Respektorienterande kulturer anser att man måste ta det förflutna i beaktning då det ger en 

kontext till det nuvarande beslutet. De måste tänka långsiktigt då de anser att tiden är cyklisk 

och deras beslut kommer att påverka kommande generationer. Respektorienterade kulturer ser 

inte att tiden försvinner för dem och tillfället är förlorat om de inte fattar beslut nu, utan ser att 

samma tillfälle kommer att återkomma och att de då är, dagar, veckor eller månader visare55.  

Konflikterna mellan de olika kulturerna gällande synen på tid är mest märkbara i områdena 

ekonomi, industri och handel.  

4.4 Japan vs Sverige 

4.4.1 Den nationella kulturen i Japan 

Det japanska samhället är uppbyggt av nätverk, inom vilka det råder ett starkt ömsesidigt 

beroende medlemmarna emellan. Denna känsla för ömsesidigt beroende och sättet att 

socialisera genom nätverk tar japaner med sig in i alla de grupper de tillhör genom livet. Inom 

den grupp de tillhör har de möjlighet att begära tjänster som måste bli uppfyllda. Den första 

gruppen en japan tillhör är familjen, sedan gymnasiet, universitetet och slutligen ett företag. 

Ålder och senioratet ger fördelar men även skyldigheter56. Den viktigaste gruppen i japansk 

kultur är familjen. Familjereglerna baseras på medlemmarna i gruppen, inte relationerna 

mellan individerna.57  

Mycket av den japanska kulturen kan förklaras av wa-principen som innebär harmoni och 

fred58. Harmoni i gruppen är viktigare än individers egenskaper eller karaktärsdrag59. Inom 
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den japanska kulturen är det oerhört viktigt att inte förlora ansiktet och att alltid vara oerhört 

artig60. 

4.4.2 Ledarskap 

Den ledarskapsstil som byggs upp inom en organisation skiljer sig markant mellan olika typer 

av företag. Faktorer som kan påverka hur en ledare utmärker sitt ledarskap kan först och 

främst skiljas beroende på inom vilken bransch man verkar, men även personlig bakgrund, 

tidigare erfarenheter och sitt eget sociala intellekt. Ofta framgår det även vilken kulturell 

bakgrund man har61. 

4.4.3 Svensk ledarskapstil 

Lindkvist menar att det svenska ledarskapet kan se ut på många olika sätt, dock finns det ett 

antal punkter som kan sammanfatta den syn en svensk ledare har på affärer. Svenska ledare 

ses som samarbetande ledande aktörer i en pågående process och svenska organisationer ses 

mer som en politisk miljö än en hierarki. Istället för att ha helt färdiga mål finns det ofta en 

interaktion mellan mål och de medel som skall föra processen framåt62.  

Hofstede anser att svenska chefer fattar beslut efter konsultation och att underordnade chefer 

föredrar chefer som har en konsultativ stil där det är enkelt att utbyta erfarenheter och idéer 

med en person av högre position. Informell konsultation mellan chefer och anställda kan 

enkelt ske utan något som helst formellt deltagande. Samarbetet mellan ledare och anställd 

baseras på solidaritet63.  

Humes menar att den svenska ledarskapstilen är mindre formell och mindre noggrant 

definierad. Svenska chefer karakteriseras som öppna, direkta och lediga, de har ofta ett 

konsekvent samarbete med kollegor på ett informellt och konsultativt vis. Humes forskning 

visar även att synen på chefsrollen i Sverige inte ses som ett specialistyrke som i USA utan 

det ses mer som ”löst och mångtydigt definierade halv-generalister”64. 

En typisk tolkning av en svensk ledare är att det kan vara en man eller en kvinna, ofta 

välutbildad, som är produkt- och speciellt serviceorienterade. Svenska chefer arbetar i mindre 

decentraliserade och platta organisationer som inte har någon exakt hierarki över sig.                       

Cheferna är inte autokratiska utan använder en delegerande och deltagande stil och använder 
                                                           
60 Lewis (2000) 
61 Bjeke (1998) 
62 Lindkvist (1988) 
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enbart makt om det behövs, då en legitim utövning av makten. Typiska egenskaper är även en 

konsulterande stil där man samspråkar med sina medarbetare, söker samarbeten och är 

kollektiva individualister. 

Synen på team är oerhört stark där fokus på team är viktigare än enskilda individer.  

En typisk delegering är ofta en bred riktlinje som chefen vill att ens anställda skall uppnå, i 

samband med detta vill inte chefen kontrollera underordnande i detalj65. 

Ledarskapsegenskaper i punktform hos svenska chefer: 

- Långsamma beslutfattare, systematiska och detaljerade i sitt problemlösande, älskar 

ordning och reda och är mycket punktliga. 

- Är rationella och praktiska, ärliga, etiska samt inte bedömare av annans karaktär. 

- Tycker inte om att briljera eller visa överlägsenhet, kan vara blyga och lever ofta 

måttligt. 

4.4.4 Japansk ledarskapstil 

Japaner är mycket rangmedvetna, ju högre rang man har desto mer respekt förväntar man sig 

av de med lägre rang. För japaner är det viktigt hur man betraktas av sina medarbetare inom 

arbetslivet med följden att man aldrig sätter sig själv i en situation inom vilken man kan 

skämma ut sig. Enligt Hofstede är den japanska affärskulturen väldigt karakteristiskt 

maskulin, detta som följd av att det är stora skillnader mellan könsrollerna i den japanska 

affärskulturen. Ledare i Japan är från första början fostrade för att arbete och lever alltså för 

sitt yrkesområde66.  

En typisk tolkning av en japansk chef är att det är en man vars ledarskapstil tillhör en mycket 

homogen kultur som ändras långsamt över tiden. Den japanska affärsledaren anses inte ta 

egen hänsyn till serviceorientering då det inte tillhör hans roll inom företaget.  En typisk chef i 

Japan har ofta många olika förbindelser med exempelvis leverantörer, distributörer och 

regeringen. Ofta har man även en koppling till banken och hanterar den kontakten väldigt 

konservativt med följden att man byter samarbetspartners väldigt sällan. Chefen tillhör en 

kultur som ser sina medarbetare som en familj varpå anställningar ofta varar väldigt länge och 

maktordningen inom den sociala gruppen sällan bryts67. 

                                                           
65 Bjerke (1998) 
66 Hofstede (1991) 
67 Ibid 
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Japanska chefer är hängivna till sin roll och till sitt land, man lever för att arbeta och är väldigt 

engagerad i sina närmaste kollegor och samarbetena emellan. Personlighetsmässigt anses 

japanska chefer vara blyga och ofta icke-demonstrativa samtidigt som de är ödmjuka. 

Resultatet blir att de väldigt sällan visar känslor inför beslut som tas inom företaget68. 

4.4.5 Likheter och skillnader mellan svensk och japansk ledarskapstil 

Japaner är mycket resultatorienterade, inte likt svenska ledare som till viss del är intresserade 

av resultatet men även väldigt intresserade av processen fram till färdigt mål69. 

Så väl svensk som japansk ledarskapstil utgår ifrån att relationen mellan medarbetare inom 

företaget är god. Svenska ledare ser gärna sig själva som en av medarbetarna och 

kommunicerar och agerar med de andra anställda på företaget utan problem, som om de vore 

vänner. De väljer ofta att arbeta inom plattare organisationer utan någon tydlig hierarki. En 

japansk ledare ser medarbetarna som sin familj och inom en familj finns det tydliga roller. Till 

skillnad från den svenska ledaren anser den japanska att det finns tydliga skillnader i 

arbetsuppgifter mellan sig själv och övriga medarbetare på företaget. Exempelvis service som 

värderas högt av svenska ledare är inte den japanska ledarens roll inom företaget70.  

Eftersom kulturen i Japan och Sverige skiljer sig när det kommer till jämställdhet mellan 

könen är det ofta som japanska ledare är män, medan svenska ledare kan vara både män och 

kvinnor. Den nationella kulturen ligger som grund till skillnaden då pojkar och flickor är 

uppfostrade annorlunda i Sverige och Japan vilket påverkar hur könsfördelningen i arbetslivet 

ser ut71. 

En av de främsta skillnaderna mellan japansk och svensk ledarskapsstil är takten i vilket 

företagen förändras. En japansk chef strävar ofta efter en mer konservativ hållning till så väl 

traditioner och seder som lojalitet och långvarigt samarbete med utomstående företag. En 

svensk chef arbetar inom en mer dynamisk miljö där förändring är mer välkommen och 

nödvändig för att företaget ska utvecklas. Den svenska chefen ser företaget som en pågående 

process medan den japanska betraktar det mer som en stabil organisation72. 

 

                                                           
68 Bjerke (1998) 
69 Lindkvist (1988) 
70

 Humes (1993) 
71 Hofstede (1991) 
72 Ibid 
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5 Empiri och analys av intervjudata 

Följande kapitel kommer att presentera den data genomförda intervjuer givit. Datan kommer 

att analyseras med hjälp av presenterade teorier i tidigare avsnitt. Presentationen av data 

och analysen har slagits ihop för att få en mer överskådlig analys. 

5.1. Om SMC Pneumatics Sweden AB 

SMC Pneumatics Sweden AB (vidare kallat SMC) är ett industriföretag beläget i Segeltorp 

söder om Stockholm. SMC är ett dotterbolag till japanska SMC Corporation med cirka 15 500 

anställda och en koncernnärvaro i cirka 50 länder. Den svenska organisationen består av cirka 

80 anställda med en ledningsgrupp om tre personer samt ett antal regionchefer med kontor ute 

i landet. Företagets verksamhet går ut på att sälja pneumatiska komponenter på den svenska 

marknaden.  

För att finna en tydlig parallell mellan teori och verklighet har vi valt att fokusera på fem 

teman i samband med insamlandet av intervjudata. De teman som fokus legat på har varit 

kommunikation, relationer till och motivering av medarbetare, beslutsfattande och delegering, 

kulturkrockar samt synen på svenskt/japanskt ledarskap.  

5.2 Presentation av respondenter 

Intervjuerna har skett genom sju direktintervjuer där direkta samtal förts med respondenterna, 

samt en intervju via videolänk och en intervju via telefon. Dessa respondenters bakgrund och 

nuvarande ställning beskrivs nedan i kronologisk ordning: 

Intervju 1 (Verkställande Direktör) 

Verkställande Direktören (VD) på SMC har arbetat på företaget i cirka 20 års tid. Tidigare har 

han haft rollen som chef på ett svenskt företags Londonkontor. I samband med det bodde han 

i Storbritannien under en fem års period. I förbindelse med tidigare yrken har han kommit i 

kontakt med företagsanpassade utbildningar med inriktning på kulturella skillnader länder 

emellan. I sitt arbete som VD har han daglig kontakt med de japanska huvudmännen rörande 

bolagets utveckling. VD talar flytande svenska och engelska samt viss tyska. 
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Intervju 2 (Försäljningschef) 

Försäljningschefen på SMC har arbetat på företaget i lite mer än ett år. Hon sitter med i 

ledningsgruppen och är delaktig när operativa beslut fattas inom företaget. Hon kommer 

tidigare från ett större svenskt industriföretag för mejeriprodukter, där hon hade rollen som 

affärsområdeschef för en internationell support funktion. I sin roll som försäljningschef 

kommer hon dagligen i kontakt med kunder, såväl i Sverige som i utlandet. I utlandet handlar 

det främst om länder som Tyskland, Storbritannien, USA och Japan. Försäljningschefen talar 

flytande svenska, engelska och franska. 

Intervju 3 (Teknik- och Operationschef) 

Teknik- och Operationschefen på SMC har arbetat på företaget i 14 år. Under en treårig 

period har han arbetat på företagets engelska bolag där han medverkat i både utvecklandet av 

nya system samt utvecklandet av nya funktioner för det engelska bolaget. Aktuell tjänst på 

företaget gör att han sitter med i ledningsgruppen och är delaktig när operativa beslut fattas. 

Teknik- och Operationschefen talar flytande svenska och engelska. 

Intervju 4 (Logistikchef) 

Logistikchefen har arbetat på SMC Sverige i snart 10 år. Tidigare har han arbetat som 

logistikansvarig på ett engelskt bolag etablerat i Sverige. Dagens position har han haft i cirka 

ett år. Rollen som chef över logistik innebär ett helhetsansvar för montage, produktion, lager 

och inköp. I sitt arbete har han mycket kontakt med bland annat exportavdelningen på det 

japanska moderbolaget. Logistikchefen talar flytande svenska, engelska och italienska. 

Intervju 5 (General Manager) 

General Manager arbetar på Mitsubishi Corporation i Stockholm och har arbetat där sedan ett 

och ett halvt år tillbaka. Han är i sitt jobb ansvarig för Mitsubishi Corporation Stockholm 

Liaison Representative Office. Stockholmskontoret är ansvariga för verksamheten i Norden 

och de Baltiska staterna. Inom själva Mitsubishi koncernen har han arbetet sedan 1979, 

samma år som han tog sin examen. Innan jobbet i Stockholm bodde han i Tokyo vilket även 

är hans hemstad. Rollen som General Manager kommer han att besitta i tre till fyra år till, 

varefter han återvänder till Tokyo. General Manager talar flytande japanska och engelska. 
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Intervju 6 (International Division Manager) 

General Manager för International Division (ID) har arbetat på SMC Corporation i Japan 

sedan 30 år tillbaka. Han inledde sin karriär direkt efter examen genom att börja på SMC 

Corporation och har haft dagens position i cirka fem år. I rollen som General Manager för ID 

har han ett av det yttersta ansvaret för SMC Corporations handel utanför Japan. Detta medför 

bland annat löpande kontakt med SMC i Sverige. ID Manager talar flytande japanska och viss 

engelska. 

Intervju 7 (Regionchef) 

Regionchefen för region Öst har arbetat på SMC i cirka sex år. Tidigare var han 

återförsäljaransvarig men har sedan ett år tillbaka dagens position. Han har tidigare arbetat på 

företag inom samma bransch. I rollen som regionchef arbetar han mycket med att leda och 

ansvara för att hans säljare uppnår sina mål. Det kan även innebära planering av säljledning 

med bland annat bolagets försäljningschef och övriga regionchefer. 

Regionchefen talar flytande svenska och engelska. 

Intervju 8 (Egenföretagare) 

Egenföretagare jobbar inte för SMC. Han har under sin tidigare karriär arbetat som General 

Manager på ett japanskt handelshus i Stockholm, och idag är han egenföretagare och driver 

sedan tre år tillbaka ett konsult- och handelsbolag inom läkemedel- och livsmedelsindustrin. 

De främsta länderna som han handlar med är Norge och Japan. Arbetet som egenföretagare 

och konsult innebär dagliga kontakter med japanska företag. Själv är han född i Japan och har 

bott i Sverige sedan han var 25 år, alltså mer än halva sitt liv. Han sitter även med i styrelsen 

för Japanska föreningen i Stockholm. Egenförtagaren talar flytande svenska, engelska, 

japanska, italienska och viss finska. 

Intervju 9 (International Affairs Manager) 

Manager för International Affairs (IA) har arbetat på SMC Corporation i Japan sedan 26 år 

tillbaka. Han inledde sin karriär på SMC Corporation direkt efter sin examen och har haft 

dagens position i cirka 10 år. Under sin tid på SMC Corporation har han under vissa perioder 

arbetat med utveckling av företaget i Europa, där han bland annat varit ansvarig i Tyskland 

och Italien. Manager för IA talar flytande japanska och engelska samt lite italienska och 

tyska.  
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5.3 Resultat och analys av intervjuerna 

Vi har valt att dela upp materialet från intervjuerna i följande teman: kommunikation, 

kulturkrockar, relationer till och motivering av medarbetare, beslutsfattande och delegering 

samt synen på svenskt/japanskt ledarskap. Denna uppdelning gör det lättare att lyfta fram det 

viktiga i materialet och analysera detta. Materialet från intervjuerna, byggda på en 

intervjuguide73, med svenskarna och japanerna varvas genomgående och efter detta görs det 

en jämförelse. Varje tema inleds med det svenska materialet och fortsätter sedan med det 

japanska.  

5.3.1. Kommunikationen med japanerna 

Alla svenska respondenter som intervjuats talar flytande engelska. På SMC är beslutat att det 

är engelskan som skall verka som koncernspråk på internationell nivå och på nationell nivå 

talar de svenska. 

VD tycker att man på senare år har märkt en förändring i det japanska sättet att bemöta andra 

chefer från dotterbolag. Idag har japanerna blivit betydligt bättre på det engelska språket. Han 

är dagligen i kontakt med japaner från moderbolaget. Han uppfattar inte att det är några 

problem att kommunicera med japaner på engelska. De japaner han har kontakt med kan 

engelska och man slipper väntan på att översättning skall ske. 

Försäljningschefen menar att hon ibland måste vara övertydlig för att det hon vill framföra 

skall förstås av japanerna. Hon menar att hon måste tänka på vilka ord hon använder och hur 

hon uttrycker sig, då engelskan kan tolkas olika. Hon anser att detta inte är något problem då 

hon är van vid att använda affärsengelska. Både försäljningschefen och VD instämmer i att 

japanerna verkligen gör försök för att göra sig förstådda och är i många fall övertydliga med 

sitt budskap. 

Logistikchefen har endast kommunikation med japaner via e-mejl. Han upplever tonen i 

mejlen vara någonstans mellan formell och informell. Han försöker hålla en någorlunda 

formell, men alltid en vänlig ton. Han upplever att det kan uppstå krockar och konflikter i och 

med kommunikationen med japanerna och han menar att dessa främst uppstår till följd av 

språkförbistringar från japanernas håll. Han säger att man enkelt kan lösa problemen genom 

att skicka ett vänligt mejl till dem och förklara att man inte riktigt förstår och be dem att 

klargöra. 

                                                           
73 Bilaga 1 
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Regionchefen har, likasom logistikchefen endast kontakt med japanerna via mejl och denna 

kontakt sker någon gång i veckan. Han säger att han håller en formell ton i 

mejlkorrespondensen med japanerna och försöker hålla sina mejl korta och koncisa. Det går 

fortare att få svar på sitt mejl ju kortare man skriver.  

Teknik- och Operationschefen har både mejl- och telefonkontakt med japanerna. Även om han 

skall ha kontakt med dem via telefon skickar han ofta ett mejl innan telefonsamtalet där han 

beskriver vad samtalet kommer att handla om, då han menar att japanerna tycker om att känna 

sig förberedda inför ett telefonsamtal. Mejlen han skickar är kortfattade för att minska risk för 

missförstånd och för att inte slösa bort tid. Han är mer formell och mer försiktig med hur han 

uttrycker sig i mejlen än vad han är då han talar med japanerna per telefon eller träffar dem 

ansikte mot ansikte. Detta då han i senare nämnda tillfällen kan använda sig av kroppsspråk 

och tonläge, vilket han menar innebär mindre risk för missförstånd. Även om de japaner han 

har kontakt med kan bra engelska, då många av dem har bott utomlands, talar han långsamt, 

vilket japanerna uppfattar som ett sätt att visa hänsyn. 

De svenska respondenterna överensstämmer i sina åsikter i att det kan uppstå en konflikt i 

kommunikationen med japanerna. Dock verkar det som om att de respondenter som faktiskt 

träffar japanerna och inte bara har en mejlkorrenspondens är de som har en bättre 

kommunikation med dem. Som tidigare nämnt menar Lewis att japaner uttrycker sig mycket 

genom kroppsspråk, vilket i detta fall kan ses som en faktor som gör det svårt att ha en 

kommunikation över mejl där inte ens tonläget kommer fram. Logistik-, Regions- och Teknik- 

och Operationschefen nämner alla tre att tonen i kommunikationen med japanerna mer eller 

mindre är formell. Det kan kopplas till Lewis teori om respektorienterade kulturer då dessa 

kulturer prioriterar artighet och respekt. Teknik- och Operationschefen nämner även att han 

försöker tala långsamt, då detta uppfattas som respekt av japanerna. 

De respondenter som inte såg några problem i kommunikationen med japanerna var de med 

mest tidigare erfarenhet av interkulturella affärsmöten. Detta kan vara en avgörande faktor när 

det kommer till att kommunicera med personer från andra kulturer. 

5.3.2 Kommunikationen med svenskarna 

General Manager använder framförallt engelska på sin arbetsplats, då han arbetar med enbart 

svenskar och inte kan svenska. Medarbetarna talar svenska mellan varandra. Han uppfattar 

inte några problem gällande kommunikationen mellan honom och svenskarna och säger att 

svenskarna är bra på engelska. Han menar dock att han borde lära sig lite svenska. General 
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Manager anser att kommunikationen mellan honom och medarbetarna är väldigt avslappnad 

och informell. 

ID Manager menar att kommunikationen med svenskarna fungerar bra. Han anser att de flesta 

svenskar talar bra engelska, vilket underlättar kommunikationen. När han talar med 

svenskarna håller han en vänskaplig, men en relativt formell ton. 

IA manager menar att kommunikationen med svenskarna fungerar bra. Dock kan han inte 

uttala sig om huruvida kommunikationen med svenskarna är formell eller informell, då hans 

engelska är för dålig för att urskilja detta. 

Egenföretagarens kommunikation med svenskar fungerar mycket bra då all kommunikation 

sker på svenska och detta är ett språk som han behärskar mycket bra. Han ser inte att några 

problem uppstår i kommunikationen med svenskar. Han menar att han har en fördel när det 

kommer till att kommunicera med både svenskar och japaner då han vet hur personer från 

båda kulturerna reagerar på olika ting. Dock säger han att hans kommunikation med japaner i 

arbetet är mycket formell. Han menar att han talar gammal japanska och att detta leder till att 

han ibland blir lite för formell. 

Alla japanska respondenter menar att kommunikationen fungerar bra med svenskarna. De 

respondenter som bor i Sverige uttrycker att det hålls en relativt informell ton i 

kommunikationen, vilket överensstämmer med Lewis teori angående uppgiftsorienterades 

kulturers kommunikationsmönster. Detta är den kulturgrupp svenskar tillhör och dess 

kommunikationsmönster visar en viss personlighet genom en informell ton. ID Manager, som 

bor i Japan menar att det är en formell ton, vilket överensstämmer med Lewis teori om 

respektorienterades kommunikation, det vill säga den kulturgruppen som japanerna tillhör. IA 

Manager kan inte ens uppfatta en ton, då hans språkkunskaper i engelska är begränsade. 

5.3.3 Jämförelse av kommunikation 

När det kommer till kommunikation skiljer sig svaren mellan de svenska och japanska 

respondenterna. De svenska respondenterna menar att det lätt kan uppstå mindre konflikter i 

kommunikationen med japanerna, medan de japanska respondenterna anser att 

kommunikationen fungerar bra med svenskarna. Däremot menar de svenska respondenter som 

fysiskt träffar japaner, och inte bara har kontakt med dem via mejl och telefon, att 

kommunikationen fungerar bättre. Tolkning av resultaten ger att kroppsspråk är en viktig och 

ibland avgörande aspekt i kommunikationen mellan svenskar och japaner. I linje med Lewis 
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uttrycker sig japaner mycket genom kroppsspråk, vilket ger följden att kommunikation genom 

mejl och telefon försvåras.   

De svenska respondenterna talar om en formell ton i kommunikationen med japanerna. Detta 

gemensamt med att tala långsamt görs utav respekt till japanerna, som enligt Lewis hör till en 

respektorienterad kultur. I motsats anser de japaner som bor i Sverige att den kommunikation 

de har med svenskar är informell. Vid tolkning av respondenternas svar går det att anta att 

man anpassar sin ton beroende på vilket land man befinner sig i eller har kontakt med. Valet 

av anpassningsområde kan kopplas till Schein's teori om artefakter inom organisationsteori. 

Då språkbruk och tonläge är en aspekt av ett företag som kan observeras av en utomstående 

blir det även den del som är lättast att efterhärma av respekt gentemot den andra parten. 

Genom att tolka ett företag ur artefaktnivå går det dock enbart att få en ytlig bild av hur 

beteendet inom en organisation ser ut, vilket kan förklara varför det inte räcker med att enbart 

anpassa språket för att förstå sig på varandra. 

5.3.4 Kulturkrockar ur svenskt perspektiv 

VD menar att det ibland kan uppstå kulturkrockar mellan japaner och svenskar när det 

kommer till att ha olika sätt att se på saker och ting och att ta upp detta för diskussion med 

någon högre chef. Han exemplifierar detta med en diskussion under ett budgetmöte mellan 

honom och en av SMC:s ägare där VD tyckte att de kunde skära ner på logistikkostnaderna 

och ägaren på flygfrakter: 

” Och så höll vi på att tjata om det här ett tag och han skickade iväg nån springare för att ta 

reda på hur logistikkostnaderna såg ut i Europa. Och efter mötet är slut är allting frid och 

fröjd. Jag tyckte att det var ett bra möte, vi hade lite diskussioner, som var, inte så där då, 

men lite tuffare i alla fall, lite argumentation för och emot. Då säger en av de andra 

direktörerna efteråt: ”You argued with the owner. How dare you?” 

VD menar dock att det är mer accepterat nu än vad det var för några år sedan att ha liknande 

diskussioner, men att det fortfarande är svårt att säga vad man tycker till japanska 

överordnade som är äldre. 

VD menar att det finns skillnader i hur svenskar och japaner utvärderar produkter och det 

produktionstekniska. Japanerna tillsätter en stor arbetskraft för att systematiskt gå igenom alla 

möjliga, och omöjliga, metoder, sätt och konstruktion, medan svenskar tar korta genvägar och 

blir mer kreativa på detta sätt. Han menar att detta leder till att svenskar hittar på fler 
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uppfinningar och smarta lösningar, då de inte lägger ner lika mycket tid på onödiga metoder 

och lösningar.  

Försäljningschefen menar att japanerna är detaljstyrda och inför den månatliga 

videokonferensen förbereder ledningen en utförlig rapport precis på det vis japanerna vill ha 

det och ”alla blir nöjda”. Hon menar att SMC får många direktiv från det japanska 

moderbolaget och att det ibland kan kännas som om det kommer direktiv ”från alla håll”.  

Logistikchefen ser att kulturkrockar kan uppstå bland annat genom japanernas ovilja till att 

säga nej. Han menar att man kan märka att japanerna tycker att något är fel men att de inte 

uttryckligen säger nej, utan istället säger ”ja, men var snäll och tänk om”. Logistikchefen 

menar att japanerna ibland ser på saker och ting på ett annorlunda sätt än vad en svensk gör 

och exemplifierar detta med hur de ser på logistik. Han anser att japaner är mer 

produktionsinriktade och byråkratiska än vad svenskar är och att japaner följer en viss ordning 

för att allt skall fungera, medan svenskar ibland ”skjuter mer från höften” och tycker ”att det 

är bara att fixa”.  

Regionchefen ser inte att det japanska genomsyrar hela företaget och han tror att de jobbar 

efter en svensk modell, då Sverige har andra förutsättningar. Han menar att de inte har samma 

resurser att arbeta som i Japan och han ser en kulturell skillnad i hur man agerar mot kund. I 

Sverige är säljaren 100 % ansvarig och fungerar som representant för företaget, medan det i 

Japan är en hel ”delegation” som tar hand om kunden. Han ser att det kan uppstå vissa 

kulturkrockar i hans kommunikation med japanerna då de har svårt att säga ordet nej: 

”Jag vet inte om ordet nej finns på japanska. För ju mer luddigare svar ju mer troligt är det 

att svaret är nej, alltså svar från Japan. Jag får aldrig ett: ”Nej, det här kan vi inte utföra” 

utan ju mer motfrågor jag får ju mer är sannolikheten att detta kommer sluta i ”maybe not”. 

Ordet nej verkar inte existera.” 

Regionchefen berättar om en gång då han var med företaget i Japan för ett och ett halvt år 

sedan och om de kulturkrockar som uppstod då: 

”Där stärktes mina fördomar om ett hierarkiskt Japan. Vi träffade storägaren där och då gick 

de näst högsta cheferna på tårna när han var i rummet. De var jättenervösa när han var i 

samma rum. Det var också otroligt formellt, väldigt högtidlig visitkortsutdelning. Vi hade med 

oss kunder och deras högsta chefer, då vart vi av en slump ställda så att deras VD, deras vice 

VD, deras försäljningschef och jag stod bredvid varandra. Vår VD var den som presenterade 
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allihop och storägaren bugade väldigt formellt mot våra kunder. Sen kom vår VD till mig och 

sa att jag är ansvarig för detta besök, och då bara vänder storägaren på klacken och går 

därifrån, så han hälsar inte ens på mig, Det är för att jag redan är en SMC:are, jag var en 

liten människa i hans ögon. Det hade ju aldrig hänt här i Sverige, vår VD hade ju tagit i hand 

på allihop som hade kommit hit.” 

Teknik- Operationschefen anser att japanerna är lätta att samarbeta med, men att det tog ett 

tag att lära sig hur man ”får dem dit man vill” och att ”åstadkomma något speciellt”. Han 

menar att man först och främst måste vinna deras förtroende. Om man inte får det kommer de 

ändå att fortsätta att var artiga och trevliga, men man kommer inte uppnå något med 

samarbetet. Han menar att man får japaners förtroende genom att visa resultat och ha en bra 

attityd. Enligt honom är japaner väldigt noggranna, lite fördomsfulla och de förutsätter att en 

europé inte har genomarbetat sitt förslag ordentligt. Teknik- Operationschefen säger att det 

kan uppstå kulturkrockar när det kommer till hur man tar fram en produkt till en kund. Han 

menar att japanerna enbart gör det som kunden frågar efter medan svenskarna tänker att de 

kan göra produkten lite mer flexibel. Japanerna emotsätter sig svenskarnas tänk i detta fall och 

menar på att kunden inte har frågat efter detta och att produkten blir dyrare. Här menar 

Teknik- Operationschefen att det kan uppstå rena konflikter. Teknik- Operationschefens 

”knep” för att lösa konflikter med japanerna är att vara tydlig och förklara att ”detta har vi 

kommit överens om med kunden”.  

En annan orsak till att konflikter kan uppstå berättar Teknik- Operationschefen om på följande 

sätt: 

”I Japan vill man inte förlora ansiktet, samtidigt så har man baserat i kulturen ett tyst 

accepterande för att man inte vill låta någon annan förlora ansiktet heller. Till exempel om 

du ber om någonting och de inte vill göra det du bett om, då blir det att antingen får du inget 

svar eller antingen får du massa konstiga frågor som att du måste tänka på det här och det 

här och då anser dom att det är underförstått att du ska släppa grejen. Medan du vill ha ett 

klart ja eller nej, där krockar det ibland. De säger ogärna nej, du ska förstå det.” 

Respondenterna uttrycker att kulturkrockar med japanerna kan uppstå genom skillnaderna i 

hur man kommunicerar en konflikt eller hur man säger nej. Att människor från den japanska 

kulturen ogärna säger nej kan tydligt kopplas till Lewis respektorienterade kultur, där 

diplomatik går före sanning. Detta märks tydligt i resultaten av intervjuerna, då svenskarna 

uttrycker att det uppstår en kulturkrock när japanerna inte klart och tydligt säger nej fast de 
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menar det. Teknik- och operationschefen exemplifierar det med att man i Japan inte vill 

”tappa ansiktet”, vilket är mycket typiskt för den japanska respektorienterade kulturen. Den 

svenska kulturens direkta sätt att tala om hur man vill ha det kan kopplas till Lewis 

uppgiftsorienterade kultur, där sanningen går före diplomatiken. 

Alla respondenter förutom Regionchefen anser att svenskar och japaner ser olika på kostnader, 

produkt och kunden, vilket kan kopplas till Lewis teori om att kulturers värderingar formas 

olika på grund av olika historiska händelser och geografisk och språklig position, vilket i sin 

tur leder till olika sätt att tänka på mål och resultat. 

5.3.5 Kulturkrockar ur japanskt perspektiv 

General Manager anser att kulturkrockar mellan japaner och svenskar kan uppstå när det 

gäller hur man ser på ledighet och semester. Han exemplifierar det med ett tillfälle då en 

mycket högt uppsatt chef från Japan inom företaget var på affärsresa i Europa och skulle 

komma på besök i Finland. General Managers svenske kollega motsatte sig att kontakta deras 

finska kontakt för att boka ett besök, då besöket skulle infalla under påsken och svensken höll 

på att planera sin semester. General Manager valde att själv ta kontakt med den finske 

kontakten. Besöket för den japanske ledaren blev lyckat. General Manager anser inte att detta 

är en stor konflikt, men visar på ett annat sätt att tänka. 

General Manager ger ett ytterligare exempel på kulturkrockar som kan uppstå mellan 

svenskar och japaner. Han menar att svenskarna endast arbetar mellan 9 och 5 och värderar 

sin fritid högt. Han säger följande:  

“And at the same time when you work here 9 to 5 the easiest way to spend your 9 to 5 here is 

to do the things which you are very used to and do the things you already know: the job, the 

clients, the network, and that is what I call a comfort zone. If you want to do any project 

finding for a new customer or a new product or a new service or new software, anything, you 

have to go out of this comfort zone, because it is not there.”  

Han menar att hans medarbetare börjar förstå detta nu och jobbar lite mer utanför de normala 

ramarna, men att det fortfarande är en bit kvar. Han beskriver det på följande sätt: 

“At the same time they have their own lifestyle and things so I am not saying that staying in 

office 9 to 9 is something I am expecting, but maybe a little bit more sacrifice in any form, not 

just the time I don't know. Most Japanese companies have an entertainment budget to treat 

their customer, to have dinner or lunch and I make the best out of this budget, I invite my 
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potential customer or some new people to lunch or dinner and you get to know them and be 

very familiar and you know what they are thinking my people here are kind slow, they want to 

go home and eat home, they have kids, wife, girlfriend, boyfriend and that is fine but that 

again is a matter of comfort zone. You have to go out of it to find something new. So, when I 

talk about this kind of thing I get the impression that some Swedish business man agree and 

then I found those guys that agree with me are the ones who have some overseas experience, 

especially in the US for example.” 

General Manager tycker att det är märkligt att svenskar som kommer på teknologiska 

uppfinningar och som skapar starka varumärken säljer dessa uppfinningar och varumärken till 

utländska företag. Han jämför detta med att om Toyota skulle säljas till det kinesiska företaget 

Geely så skulle det vara en skandal. Men han ser ändå att det kan finnas både nackdelar och 

fördelar med de olika sätten: 

“It is pros and cons, for example invention technologies, it does not come out when you work 

24 hours a day, you are too busy, you are all occupied; you have no room to relax and think. 

Like the Swedes, they are relaxing in two months of summer vacations by the lake and all the 

sudden they come up with something. That is called think outside the box. It is very interesting 

and it is hard to say what is the best.” 

ID Manager menar att det inte uppstår så många kulturkrockar när han interagerar med 

svenskar. Då han är medveten om att de är olika hittar han ett sätt att samarbeta på. Han 

menar att de flesta svenskar han arbetar med känner honom. 

IA Manager anser att samarbetet mellan svenskarna och japanerna fungerar bra, men att det 

inte är friktionsfritt. Dock uppfattar han inte att krockar eller konflikter uppstår på grund av de 

olika nationella kulturerna. Han menar att olika företagskulturer influerar mer på 

organisationens kultur, inte den nationella kulturen. 

Egenföretagaren har bott så pass länge i Sverige att han inte ser att det uppstår några 

kulturella konflikter mellan honom och svenskar. Det han kommer ihåg som han tyckte var 

annorlunda när han flyttade till Sverige var att alla kallade varandra vid förnamn. Han menar 

att detta är mycket märkligt för en japan, framförallt om det är en äldre som blir kallad vid 

förnamn, då detta är otänkbart i Japan. Egenföretagaren berättar att han tidigare inte trivdes i 

Japan, då han tyckte att det var ett slutet samhälle och han gillade inte det japanska sättet att 

umgås i grupp, då han ansåg att det inskränkte hans frihet. 
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Det General Manager beskriver att han tycker är märkligt med svenskar kan kopplas till att 

den svenska kulturen tillhör Lewis uppgiftsorienterade kultur, där man separerar det 

professionella och det privata. ID Manager inställning till att det inte uppstår några 

kulturkrockar mellan japaner och svenskar i hans mening, för att man hittar ett sätt att 

samarbeta på tyder på att han agerar som en typisk person från Lewis respektorienterade 

kulturgrupp, där man försöker skapa förståelse för andras inställningar och sedan agerar. 

Egenföretagarens uppfattning om att det var konstigt att man kallar varandra för förnamn kan 

förklaras med att han tillhör en kultur som är respektorienterad och som prioriterar artighet 

och respekt.  

5.3.6 Jämförelse av kulturkrockar  

I intervjuerna svarade de flesta respondenterna från båda länder att det uppstår kulturkrockar i 

interaktionen mellan parter från Sverige och Japan, men deras uppfattningar om vad det är 

som krockar sammanfaller inte.  

Svenskarna lägger mycket fokus på svårigheten att kommunicera med japaner som ogärna 

säger nej i kommunikativa sammanhang samt i konflikter. I Sverige säger man oftare vad man 

tycker eller tänker direkt för att nå ett resultat så fort som möjligt. Skillnaden kan ses i linje 

med Lewis teori om skillnaden mellan respektorienterad kultur där man av välvilja till den 

andra parten ogärna säger nej för att säkerställa att den andre inte "tappar ansiktet" medan 

svenskarna snarare tänker efter en uppgiftsorienterad kultur där huvudfokus är att man når ett 

slutresultat på så effektivt vis som möjligt. Den respektorienterade kulturen kan även ses när 

Egenföretagaren talar om att det i Sverige är väldigt annorlunda att man kallar alla vid 

förnamn.  

I intervjuerna talade japanerna om att svenskar har en väldigt annorlunda syn på fritid. Medan 

japaner anser det vara naturligt att även jobba på helgdagar om nödvändigt, ser svenskar på 

sin fritid eller semester som något som inte bör inkräktas på. Detta kan kopplas till Schein's 

teori om värderingar inom en företagskultur. Det är en norm i Sverige att vara hemma med sin 

familj och att under semestern koppla bort arbetet. I Japan är det snarare norm att lägga ner 

den tid som krävs på ett arbete, oavsett om det inkräktar på privatlivet eller ej. Där är det 

vanligare att spendera kvällar med kollegor och lägga ner mycket tid på att lära känna sina 

kunder på luncher och middagar. Eftersom värderingar som nivå inom organisationskultur 

inte går att observera från en observatörs perspektiv förklaras det varför svenskar och japaner 

har svårt att förstå varandras beteende om de inte själva befinner sig i organisationen i fråga. 

Denna analys stärks ytterligare genom att de svenskar som träffar japaner ofta, samt de 
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japaner som arbetar med svenskar anser att det uppstår färre problem med kulturkrockar. De 

förstår varandras värderingar på ett annat sätt eftersom de interagerar ofta och har lärt känna 

den andra kulturen. 

5.3.7 Svenskarnas relationer till och motivering av medarbetare 

VD beskriver relationen mellan medarbetare och chefer på dotterbolaget som en platt relation, 

i vilken samtal kan handla om arbetsrelaterade teman och icke arbetsrelaterade teman. Dock 

påpekar han att en chef, oberoende företag, inte får höra allt. Han anser att samtalen mellan 

medarbetare och cheferna, på företaget, har en ganska familjär ton. Han menar att det är 

mycket upp till chefen vilken relation som skapas med medarbetarna. 

VD tycker att det är svårt att svara på hur han motiverar sina anställda. Det han försöker är att 

visa sig intresserad och ställa frågorna: ”hur går det?”, ”hur fungerar det?”, ”vad hände med 

den här saken?” Ibland även ”varför har vi inte sett något av det här ännu?”, ”varför är inte det 

här levererat?”, eller ”varför har du inte gjort det här, vi kom ju överens om det”. Men det han 

lägger tyngdpunkt på är att vara intresserad av sina anställdas arbete. 

Försäljningschefen anser att hennes relation med medarbetarna är bra och hon menar att den 

är lättsam och informell. Hon menar dock att man som chef inte får veta allt som försiggår 

och att hon får höra vissa saker på omvägar. Försäljningschefen säger att hon försöker 

motivera sina medarbetare så mycket som möjligt. Hon ser gärna att medarbetarna åker på 

utvecklingskurser så länge det finns budget för det. Hon försöker ha en nära kontakt med de 

närmaste medarbetarna och är ofta ute på "fältet" för att visa sin närvaro och på så vis kunna 

ge de anställda någon form av bekräftelse att de gör ett bra jobb. 

 

Logistikchefens anser att hans relation med medarbetarna är bra. Han menar att det känns mer 

som om de är kompisar, dock poängterar han att han känner att han erhåller någon form av 

respekt från dem. Han menar att han inte antar en roll som någon annan när han kommer till 

jobbet utan att han är som han är hemma så länge som han är tydlig med sina medarbetare. 

Logistikchefen menar att hans sätt att motivera personalen är att få dem må bra. Han 

exemplifierar detta med att han alltid har en ström med personal till hans kontor och att de 

ibland egentligen bara vill prata. Han försöker lyssna och om någon anmärker på något 

försöker han följa upp det. 

Regionchefen menar att hans relation med medarbetarna är bra. Han anser att det är en 

informell relation där de pratar lika mycket arbete som privatliv. Han säger vidare att de 
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tyvärr inte har några aktiviteter gemensamt utanför arbetet, vilket är en följd av att de är så 

utspridda geografiskt och att han anser att det är orättvist att göra sådana aktiviteter endast 

med dem som befinner sig i Stockholm. 

Regionchefen svarar på följande sätt på hur han motiverar sina medarbetare: 

”Den viktigaste biten är de träffar vi har och att hela tiden se möjligheter, tillsammans 

resonera oss fram vart vi är på väg och hur ska vi göra och vilka möjligheter har vi att göra 

det vi vill göra. Det är den stora biten, sen är det att vara insatt i varje medarbetares arbete 

otrolig viktigt då det ger ett engagemang.” 

De träffar han refererar till är uppföljningssamtal han har med samtliga medarbetare ungefär 

varannan månad där de går igenom exempelvis säljarens kapacitet att skapa intäkt för 

företaget. Sättet att mäta denna intäkt delas upp i olika parametrar, som exempelvis inkluderar 

en behovsanalys av en kund. Denna behovsanalys av kunden ligger på säljaren att kunna föra 

men han ser att olika säljare ligger på olika nivåer och att det är här hans delaktighet kommer 

in. Han menar att varje säljare, på grund av deras individuella förmåga, är olika och att han 

utefter detta måste ta hänsyn hur mycket varje säljare individuellt kan förväntas prestera. Han 

menar att det handlar om frihet under ansvar och att alla säljare inte följs upp med samma 

mellanrum då detta inte behövs. 

Teknik- och Operationschefen beskriver sin relation till medarbetarna som ganska informell, 

men inte speciellt personlig. Han menar att medarbetarna vet vem han är och vad de kan 

förvänta sig av honom, men att de inte umgås på fritiden. De har ytterst sällan gemensamma 

aktiviteter utanför arbetstid, det händer någon eller några gånger per år att de gör något ihop 

som inte är arbetsrelaterat. Han anser att han och medarbetarna har en sådan relation att de 

kan uttrycka sina åsikter och komma med förslag, och att den bygger på en dialog mellan 

honom och dem. Han menar att man får olika typer av relation med olika människor beroende 

på hur mycket ansvar man har. 

Teknik- och Operationschefen delar upp sin coachning av medarbetarna i två nivåer; en nivå 

som är rent uppgiftsberoende, där han har en dialog eller diskussion med medarbetaren. Den 

andra nivån är mer personlighetsbaserad, då han menar att alla har olika sätt att arbeta 

beroende på ens personlighet. Han exemplifierar detta med dem som är för noggranna, vilket 

leder till ineffektivitet och de som är för slarviga, vilket leder till att det ofta uppstår fel och att 

han måste coacha dessa personer olika. Han menar att personligheten hos den han coachar 
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styr vilken coachningsstil han använder sig av och att man som chef måste anpassa sig, annars 

är inte medarbetaren fullt mottaglig.  

Alla respondenter beskriver deras relationer med medarbetarna som informella och att de talar 

om privatliv likväl som arbete. Alla respondenters sätt att motivera sina medarbetare bygger 

på att visa intresse och engagemang och att vara tillgänglig. Detta sätt att leda utgör 

karaktärsdrag för Yukl's relationsorienterade ledarskapsstil. Regionchefens sätt att leda glider 

mellan uppgiftsorienterad ledarskapsstil och relationsorienterad stil, då hans sätt att mäta 

medarbetares resultat med parametrar faller tydligt under uppgiftsorienterad ledarskapsstil. 

Regionchefens ledarskapsstil överensstämmer mer med Lewis uppgiftsorienterade kultur, 

medan de resterande respondenternas ledarskapsstil överensstämmer mer med 

respektorienterade kulturer, där man fokuserar mycket på relationer.  

5.3.8 Japanska relationer till och motivering av medarbetare 

General Manager anser att hans relation med medarbetarna är informell och inte speciellt 

hierarkisk. Han försöker skapa en så pass öppen relation som möjligt där de ska känna sig 

bekväma att tala om såväl privatliv som arbete. Han tycker att det är mycket intressant att tala 

med medarbetarna om deras fritidsintressen. Han och medarbetarna umgås även ibland efter 

arbetstid, som exempelvis då General Manager ordnade en barbecue hemma hos honom för 

hans anställda. 

På frågan hur han coachar sina medarbetare säger han att de flesta av dem har jobbat på 

företaget så länge, så han mer eller mindre låter dem jobba på deras sätt då han litar på att de 

vet hur de bäst skall sköta sina jobb. Om de sen stöter på problem eller ställs inför svårare 

uppgifter konsulterar de med honom. 

ID Manager anser att relationen med hans medarbetare är bra och han beskriver den som 

formell. Han talar ibland, men ytterst sällan med medarbetarna om deras eller hans privata 

angelägenheter. Ibland händer det att de går ut och tar en öl tillsammans efter jobbet.  

AD Manager beskriver hans relation med medarbetarna som informell och tydlig. De talar 

inte enbart om arbete utan även om privatlivet. Han säger att de har aktiviteter utanför arbetet, 

som exempelvis att ha barbecues eller gå ut och dricka öl tillsammans. Hans sätt att coacha 

sina medarbetare är att beskriva vilken uppgift de har att utföra och sedan får de utföra det på 

sitt eget sätt. AD Manager menar att han har sitt eget sätt att göra saker och ting och vill att 
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medarbetarna skall få möjlighet att också göra det. Dock han poängterar att resultatet de 

uppnår måste uppfylla uppgiftens mål. 

Egenföretagaren beskriver den relationen han hade med medarbetarna på det japanska 

handelshuset som informell, men inte så inriktad på det privata då han menar att ”I Sverige 

går man hem efter klockan fem och umgås med sin familj och så vidare.” Han säger att hans 

relation med sin japanska chef var formell, men att man i Japan umgås mer med sina 

medarbetare efter arbetstid: 

”Ofta efter arbetet samlas man tillsammans och dricker saké på barer och kommer hem 

väldigt sent. När jag är där själv då är det nästan bara representation varje kväll.” 

De flesta av respondenterna har en ledarskapsstil som övervägande tillhör Yukl's kategori 

relationsorienterad stil, där ledaren visar tillit och förtroende för medarbetaren och uppträder 

vänskapligt och omtänksamt. AD Managern ledarskapsstil, då han trycker på vikten av att 

medarbetarens resultat skall nå upp till uppgiftens mål, kan tolkas som att han även tillviss del 

tillhör Lewis uppgiftsorienterade kulturgrupp, då det han fokuserar på direkta resultat och 

prestationer.  

5.3.9 Jämförelse av relationer och motivering 

Svenskarna talar om en informell relation till sina medarbetare, medan de japanska 

respondenterna talar mer om en tillit och ett förtroende för medarbetarna. De svenska ledarna 

ser på många sätt sin relation till medarbetare som att de befinner sig på ”kompisnivå” och 

kan diskutera privatliv med varandra. Hos de flesta japanska respondenterna beter man sig 

vänskapligt och omtänksamt mot medarbetarna men mer på ett professionellt plan där 

privatliv inte lika ofta kommer på tal.  

De svenska respondenterna motiverar sina medarbetare genom att visa intresse och 

engagemang, samt genom att vara tillgängliga. I linje med Yukl följer detta en 

relationsorienterad ledarskapsstil där det är viktigt att visa uppskattning för den anställde, att 

visa tillit och låta denna arbeta självständigt. En tolkning av de japanska respondenternas svar 

är att japanskt ledarskap följer en liknande ledarskapsstil. Hos både de svenska och japanska 

respondenterna syns även spår av Lewis uppgiftsorienterade kultur där resultat uppnådda av 

de anställda är av stor vikt i motiveringen.  

Lewis menar att kulturella grupper organiserar sig på olika vis och tänker på auktoritet, 

samarbete, mål, makt och resultat på olika sätt. När det kommer till motiveringen av de 



 43

anställda överrensstämmer respondenternas svar med varandra vilket kan tolkas som att synen 

på att nå resultat och uppnå mål är liknande för svenskarna och japanerna. Skillnader uppstår i 

relationen mellan anställda och chefer, alltså finns en skillnad i synen på auktoritet och makt i 

de två organisationskulturerna.  

5.3.10 Svenskarnas beslutsfattande och delegering 

VD berättar att många beslut i företaget SMC är beroende av deras japanska huvudmän som i 

slutändan är de som bestämmer vad som får och inte får göras i företaget. Men inom ramen 

för dotterbolagets eget ansvarsområde så fattas besluten, i princip, av ledningsgruppen. 

Mycket av de operativa besluten fattas av de personer, i ledningsgruppen, som är ansvariga 

eller de som jobbar med frågorna. 

På frågan om hur beslut förankras hos medarbetarna svarar VD: 

”Vi försöker att kommunicera det, det är ganska svårt. En del lyssnar inte. Andra lyssnar, 

men lyssnar efter andra saker. Och vi tycker att vi har kommunicerat tydligt, men man 

uppfattar lite annorlunda, kanske.” 

Här ser VD att det ibland, trots att kommunikationen sker på svenska med personer från den 

svenska kulturen, kan finnas brister i kommunikationen. 

VD anser att japanerna är långsamma i sina beslut då de söker konsensus: 

”De vill gärna ha konsensus, det är typiskt japanskt. Man ska vara överens, alla ska vara 

med. Och då blir det ibland lite dåligt. Eller dåligt, det blir ibland inget beslut alls!”  

I sin ledarskapsroll ser VD att han är för snabb ibland. Både när det gäller beslut som skall 

implementeras hos de svenska medarbetarna och när det gäller beslut han vill ska fattas av 

japanerna. Angående sin ledarskaproll inför de svenska medarbetarna: 

”Ibland är jag för snabb, man tror att man har tåget med sig, men hälften av vagnarna står 

kvar.” 

Han använder samma metafor för japanerna och menar att de ibland inte ens har ”kommit med 

på tåget”. Han säger att en diskussion om en trivialitet kan ta timmar, men att detta är 

japanernas sätt att processa saker. Att de mycket väl kan förstå tekniskt vad det handlar om, 

men de måste ändå gå igenom det.  
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Enligt VD händer det ibland att japanerna fattar beslut som de anser bör implementeras i det 

svenska dotterbolaget och som kan uppfattas främmande för svenskarna eller något som 

strider mot svensk lag. VD menar att har japanerna i moderbolaget har förståelse när han 

förklarar att det då det är ett beslut som strider mot svensk lag, men att de kan ha svårt att 

förstå när ett gäller ett beslut som han försöker förklara inte passar i företagets fas, 

förutsättningar och omgivning. Japanerna kan då bli, som VD uttrycker det: ”fyrkantiga på 

sitt sätt att svara” och de menar att de har agerat och lett företaget på detta sätt och att de har 

nått framgång och således uppmanar det svenska dotterbolaget att bete sig på samma sätt: 

”Gör som vi!”.  VD kan då svara japanerna att de har rätt och sedan lösa det på något sätt. 

Han menar att det är en av hans uppgifter att uppfylla japanernas många främmande, ur 

svenskt perspektiv sett, krav och frågor.  

Försäljningschefen menar att hon är väldigt delegerande och att hon försöker delegera så 

mycket som möjligt. Gällande beslutsprocessen i företaget förklarar hon att det beror på vilket 

slags beslut det handlar om, men att besluten för det mesta först förankras hos hennes 

regionchef eller i ledningsgruppen. Dock kan det ibland komma instruktioner i form av 

”order” från Japan, där de säger ”så här behöver ni göra”. Efter att de har erhållit dessa 

instruktioner är det hennes och ledningens uppgift att implementera detta i det svenska 

bolaget. Försäljningschefen menar att det ibland kan komma annorlunda direktiv från 

japanerna och hon menar att det beror på att japanerna har ett mycket speciellt sätt att angripa 

saker. Hon säger att de kräver mycket detaljrik rapportering och hon menar att de är väldigt 

detaljstyrda. Enligt försäljningschefens erfarenhet fattas beslut annorlunda i Japan, men hon 

menar att detta inte har skapat några större problem i Sverige. Hon anser att besluten fattade 

av svenskar är mer förankrade hos medarbetarna och de fattas mer i konsensus än i andra 

länder.  

 

Logistikchefen menar att han är dålig på att delegera uppgifter, men säger också att det beror 

på vilken slags uppgift det handlar om då han inte har kompetensen att göra det som hans 

medarbetare gör. Han tror att anledningen till att han är så dålig på att delegera handlar om 

kontroll och att det går fortare om han själv gör det.  

Logistikchefen lyssnar på sina medarbetare under beslutsfattandets process, men han menar att 

det är han som fattar besluten i slutändan. Hans grupp har möten varje måndag där de går 

igenom bland annat beläggning och kapacitet. Logistikchefen säger att dessa möten inte är så 



 45

strukturerade och beskriver dem som ”mysmöten” och öppna diskussioner där medarbetarna 

har möjlighet att dela med sig av sina åsikter 

Regionchefen säger att han blir bättre och bättre på att delegerar men anser att det är svårt. 

Svårigheten ligger i att han tycker att hans sätt alltid är rätt sätt, men medger att detta inte är 

sanningen. Han försöker få sina medarbetare delaktiga i beslutsprocessen, men menar att det 

ibland är svårt då han har elva medarbetare med starka och olika viljor. När de inte kan fatta 

ett gemensamt beslut är det regionchefen som slutligen fattar det. 

Teknik- och Operationschefen anser att han är dålig på att delegera och menar att detta kan 

bero på att han upplever att det går snabbare att göra det själv istället för att förklara för någon 

annan. Att bli bättre på att delegera är ett utav hans ständiga förbättringsområden.  

Teknik- och Operationschefen skiljer produktrelaterade beslut och beslut som fattas i 

ledningsgruppen. Produktrelaterade beslut fattas under en process som består av diskussioner. 

En dialog är nödvändig för att fatta denna typ av beslut då de han skall leda innehar högre 

kompetens inom detta område. Han och hans medarbetare har möte varje vecka där de går 

igenom olika öppna frågor genom diskussion. Diskussionen går ut på att diskutera hur man 

ska göra och motivera varför. Har de som innefattas av diskussionen olika åsikter är det i 

slutligen Teknik- och Operationschefen som fattar det avgörande beslutet. Han tror dock att ju 

mer delaktiga medarbetarna är i beslutsfattandet desto lättare blir det att acceptera varför det 

har fattats. I ledningsgruppen fattas det många beslut som inte går att ventilera eller 

kommunicera innan ett slutgiltigt beslut har fattats, vilket innebär att medarbetarna inte är 

delaktiga i beslutsprocessen utan diskussionen sker i ledningsgruppen.  

Respondenternas sätt att fatta beslut sammanfaller inte. VD talar mer om att besluten skall 

förankras hos medarbetarna än att de är delaktiga i själva beslutsfattandet. Detta tyder på att 

medarbetarna inte har någon påverkan på beslutet, vilket innebär att VD är autokratisk i sitt 

beslutfattande gentemot medarbetarna. VD, försäljningschefen och regionchefen skiljer på 

beslut som fattas i ledningsgruppen och beslut som fattas på de enskilda avdelningarna i 

företaget. De beslut som fattas i ledningsgruppen är inte medarbetarna delaktiga i, medan de 

är delaktiga i de andra beslutsprocesserna. Medarbetarnas delaktighet handlar om att ledarna 

lyssnar till deras åsikter och idéer, vilket kan kopplas till om Yukl's konsultationsledarskap. 

Försäljningschefen ledarskapsstil glider lite över till delegering, då hon anser sig vara duktig 

på att delegera. Hon är den enda av respondenterna som anser sig vara detta, men alla 

uttrycker en vilja om att bli bättre på det. 
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5.3.11 Japanskt beslutsfattande och delegering 

General Manager menar att det är han som fattar det slutliga beslutet och men menar att han 

lyssnar så mycket som möjligt på åsikter och information från medarbetarna. General 

Manager säger att han inte vill spendera för mycket tid på att fatta beslut, men han ser att det 

finns vissa slags beslut där man måste göra noggrann efterforskning. Han tror inte på långa 

möten eller långa rapporter. Han har inte fasta månads- eller veckomöten, så han anser att det 

är bättre att ta upp det man behöver i samband med att det kommer upp. Han anser sig vara 

bra på att delegera, i den mån det är möjligt. 

ID Manager anser att hans medarbetare är delaktiga i beslutsfattandet då alla har möjlighet att 

ventilera med honom när de skulle vilja ändra på något. Han säger att det är han som i 

slutändan hålls ansvarig för det beslut som fattas, vilket gör att han ibland blir försiktig. Han 

säger att det ibland tar lång tid innan ett beslut kan fattas då han måste fråga om personer från 

olika avdelningars åsikter för att klargöra om den information som kommer från hans 

medarbetare är rätt eller inte. Han anser sig vara duktig på att delegera och han menar att 

medarbetarna blir mer tillfredsställda om de får specifika uppgifter att utföra. Hans egen roll i 

detta beskriver han på följande sätt: 

“Of course I try to monitor the progress and also try to give any necessary support to them so 

that they will perform better.” 

IA Manager försöker lyssna på sina medarbetares åsikter om nya beslut. Han anser att det 

viktigaste är att förklara syftet med det nya beslutet så att alla förstår varför det fattades. Han 

delegerar så mycket som möjligt. Varje måndag har hans avdelning ett möte där han går 

igenom de nya besluten och direktiven i företaget. 

Egenföretagaren berättar att japanerna lät honom fatta de flesta av besluten när han arbetade 

på det japanska handelshuset. Han uppmuntrade sina medarbetare att vara med i 

beslutsprocessen, då han ville att de skulle bli motiverade att arbeta självständigt. Han anser 

att han på sätt och vis var bra på att delegera. Om han tyckte att hans medarbetare var duktig 

lät han dem få uppgifter som krävdes att de fick fria händer, mer eller mindre, som 

exempelvis att ta hand om deras gäster.  

General Managers och ID Managers sätt att fatta beslut sammanfaller något. De båda vill att 

deras medarbetare skall vara med i beslutsfattandet och att de vill höra medarbetarnas åsikter 

och idéer, men att de slutligen fattar beslutet själva. Detta sätta att fatta beslut kan kopplas till 
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Yukl's kategori konsultation inom deltagande ledarskap. ID Managers ledarskapsstil glider 

dock mellan konsultation och Join Decision, då han inte alltid fattar alla beslut själv utan låter 

även sina medarbetare göra detta. IA Managers svar kan tolkas som att han antar en Yukl's 

deltagande ledarskapsstil, då han lyssnar på medarbetarnas åsikter. Hans sätt att slutligen fatta 

beslut kan kopplas till ett autokratiskt beslutfattande, då han under veckomötena går igenom 

vilka beslut som redan har fattats. Egenföretagaren ledarskapsstil faller inom Yukl's 

relationsorienterade stil, då han uppmuntrade sina medarbetare att arbeta självständigt. Han 

anser sig ha varit duktig på att delegera och att han lät sina medarbetare få fria händer, vilket 

gör att hans ledarskapsstil glider över till deltagande ledarskap och kan kopplas till Yukl's 

delegerande beslutsfattande.  

5.3.12 Jämförelse beslutsfattande och delegering 

De svenska respondenterna talar om olika sätt att fatta beslut på. När det kommer till beslut 

fattade i ledningsgruppen förankras dessa hos medarbetarna, men de besitter ingen egen 

beslutsroll. Däremot får de anställda vara med i beslutsfattande på avdelningsnivå. Den 

delaktigheten handlar om att ledarna lyssnar till medarbetarnas åsikter och idéer, vilket kan 

kopplas till Yukl's beskrivning av konsultationsledarskap. Beslut på avdelningsnivå fattas 

sedan med de anställdas åsikter i beaktning. Det finns dessutom en vilja att röra sig mer mot 

delegerande där ansvar läggs på de anställda att fatta beslut i vissa frågor inom tydliga ramar. 

Liknande beslutsfattanden kan ses hos de japanska respondenterna som även de lägger vikt 

vid att konsultera med de anställda innan beslut fattas samt att i vissa fall ge de anställda 

makten att själva fatta beslut.  

Hos de japanska ledarna finns det ofta en vilja att fatta beslut med konsensus, vilket kan vara 

en tidskrävande process som de svenska respondenterna tar avstånd från. Det är viktigt att 

beslut fattas, kommuniceras ut och följs enligt de svenska respondenterna. Däremot uppstår 

det ibland problem när de anställda inte fullt förstår sig på de beslut som ledningsgruppen 

fattar. Genom tolkning av respondenternas svar finns det positiva och negativa aspekter av 

båda sätt att fatta beslut. Konsensus säkerställer allas förståelse och samtycke, men kan ta 

längre tid medan att enbart förankra beslut tagna i ledningsgruppen kan gå fort och effektivt 

men kan vara svårare att kommunicera ut till de anställda som inte varit delaktiga i att fatta 

beslutet. Beslutsfattandet kan kopplas till Schein's begrepp om antagande inom en 

organisationskultur. Ett antagande hos medlemmar i en organisation är den svåraste nivån att 

ändra på eftersom den formar medlemmarnas verklighetsuppfattning, i detta exempel synen 

på hur arbetet inom en organisation ser ut. Om alla anställda är delaktiga i ett beslut kan deras 
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antaganden om hur arbetet på företaget ska fortlöpas ändras på ett enklare sätt, medan att få 

höra talas om att ett beslut har fattats som man själv inte varit medverkande i kan vara svårare 

att ta till sig.  

5.3.13 Synen på japanskt ledarskap 

VD anser att det är en stor skillnad på relationen mellan chef och medarbetare i Japan mot hur 

det är i Sverige. Han beskriver det som att i Japan är ”chefen mycket mer chef än vad de är i 

Sverige. Man kan väl säga att respekten för chefen är större”. Han tar upp ett exempel på att 

för bara några år sedan fick medarbetare i Japan inte gå vänd med ryggen mot chefen utan var 

istället tvungen att backa ut ur rummet där chefen befanns sig i. VD menar dock att detta har 

ändrats något. Framförallt har det blivit mer accepterat idag i Japan att saker och ting kan 

göras på annorlunda sätt i andra kulturer.  

VD betonar att ”chefen är fortfarande chef” i Japan, men han ser även att sättet att se på 

formella relationer i företaget med utländska kollegor börjar ändras i och med ett 

generationsskifte. Det är idag möjlig, vilket det inte var för några år sedan, att ha diskussioner 

och att man kan kalla en yngre medarbetare vid förnamn. Dock gäller detta endast japaners 

arbetsrelationer med utländska kollegor. I Japan kallar man varandra vid förnamn endast inom 

familjen och det är svårt att ta en diskussion med en överordnad om vad man tycker och 

tänker. VD menar att trots japanernas försök till att vara informella finns det formella sättet att 

bete sig gentemot och respekten gentemot cheferna fortfarande kvar.  

Försäljningschefens bild av den japanska chefen är att anställda har en otrolig respekt för 

chefen och jämför detta med svenskt ledarskap där hon menar att det inte är på samma sätt. 

Hon säger att "vi svenskar är mycket mer ifrågasättande". Hon menar till och med att 

respekten till chefen i Japan kan vara någon form av rädsla, vilket ofta kan leda till att 

medarbetaren kanske inte säger precis som han/hon tycker. Det är mycket lätt att 

medarbetaren blir en "Ja-sägare" som aldrig säger emot. Den likhet hon ser mellan svenskar 

och japaner är deras lojalitet gentemot det företag de jobbar för. Hennes uppfattning om det 

japanska ledarskapet är att besluten inte förankras hos den enskilde medarbetaren, utan 

snarare endast på den högsta hierarkiska nivån. 

 

Logistikchefens syn på det japanska ledarskapet är att det är mer hierarkiskt och hans 

föreställning är att ”folk står i givakt och går åt ett håll även om de kanske känner att det inte 

är rätt”.   
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Regionchefen tycker att det är svårt att se organisationsschemat i japanska företag, det vill 

säga vem som är ansvarig för vad och vilka deras egentliga arbetsuppgifter är. Han säger 

följande: 

”Jag tror att de inte har den rangordningen som vi har att man är formellt ansvarig för 

något. Jag har sagt i några år att det måste ha varit japanerna som uppfann 

matrisorganisationen, alla verkar sitta i någon slags matris och ha delansvar för allt, men 

totala ansvaret hamnar man ändå väldigt högt upp för att ta ett beslut. Jag tror att deras 

höjdare måste ta ofantligt många beslut.” 

Han jämför detta med sitt eget beslutsförfattande: 

"Här tar jag mina beslut och tar dessutom ansvaret för mina beslut, ansvaret är mitt och jag 

tar det. Här skiljer vi oss väldigt mycket och det gör att vi upplever dem som otydliga och 

röriga." 

Likaså Teknik- och Operationschefen menar att det japanska ledarskapet är väldigt 

hierarkiskt. Han säger att i Europa kan man bli chef ganska snabbt på grund utav att man gör 

bra resultat, men att det inte fungerar så i Japan då man måste vara den som har den största 

kunskapen, även när det kommer till detaljkunskap. Han säger att det är chefen som 

bestämmer och att kreativiteten helst skall komma därifrån. Chefen i Japan har alltid rätt och 

det är han som fattar alla besluten. Han jämför detta med det svenska sättet att fatta beslut och 

menar att här fattas besluten med hjälp av en dialog, är mer konsensusbaserade än i Japan och 

att man i Sverige undersöker medarbetarnas idéer och åsikter. Han säger följande 

  

”Nackdelen med det japanska sättet tror jag att i en svensk organisation är det lättare att få 

fram kreativiteten i och med den släpps fram från alla håll och i Japan då är man otroligt 

duktiga på ständiga förbättringar och så medan man är lite sämre på de här revolutionerande 

annorlunda idéerna.” 

Respondenternas syn på det japanska ledarskapet överensstämmer, de uttrycker att det är 

hierarkiskt uppbyggt och att ”chefen är mer chef”. Respondenterna tar även upp exempel som 

visar att de anser att japanerna måste visa oerhört mycket respekt gentemot sina ledare, vilket 

kan kopplas till Lewis respektorienterade kultur. Varför de svenska respondenterna kan 

uppfatta detta som märkligt är då de tillhör en uppgiftsorienterad kultur, där normen är att 

vara artig, men att prioritera att vara direkt. 
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5.3.14 Synen på svenskt ledarskap 

General Manager har svårt att uttala sig om svenskt ledarskap, då han inte har så stor 

erfarenhet av det. Däremot leder han ett helt svenskt team i Sverige och ser inte där att det har 

uppkommit några svårigheter. Han beskriver sig som en mer avslappnad ledare än den typiske 

japanske ledaren, som han menar ofta är auktoritär. Hans japanske chef i London uppfattar 

han inte heller vara så auktoritär och han tycker sig se ett samband mellan de personer och 

företag som har utomlandserfarenhet och deras ledarskapsstil, som han anser vara mer öppet 

och mindre autoritärt än de traditionella japanska ledarna. 

Både ID Manager eller IA Manager har svårt att kommentera det svenska ledarskapet, då de 

anser att de inte har så mycket erfarenhet av det. ID Manager tror dock inte att det japanska 

och det svenska ledarskapet skiljer sig allt för mycket med sättet att leda medarbetarna i grupp 

mot ett gemensamt mål. 

Egenföretagaren beskriver skillnaden mellan svenskt och japanskt ledarskap på följande sätt: 

”I Sverige jobbar cheferna väldigt hårt, de jobbar mycket hårdare och effektivare än sina 

anställda, de anställda är kanske mer avkopplade. I Japan jobbar cheferna inte så hårt, de 

låter sina anställda jobba hårdare sen fattar cheferna besluten. Svenska cheferna jobbar 

mycket bättre än japanska.” 

Egenföretagaren menar att i svenska organisationer kommer grundtankarna från ledarna, 

medan i japanska organisationer kommer det oftast nerifrån i organisationen och efter detta 

måste de få samtycke från chefen. Han menar att det är mer hierarkiskt i Japan och att de ofta 

arbetar i grupp. I gruppen har inte alla samma auktoritet och man tar inte så mycket ansvar. 

Han jämför med Sverige och menar att det är mer horisontellt i svenska företag och ansvaret 

delas upp mer tydligt genom chefer för specifika grupper, så som exempelvis inköpschef, 

produktionschef. Han säger:  

"I Japan vet man aldrig vem som har ansvaret, utan alla gör det tillsammans." 

ID Manager och AD Manager anser sig inte veta så mycket om det svenska ledarskapet. Inte 

heller General Manager menar att han vet så mycket om det svenska ledarskapet, utan talar 

mer om det europeiskt ledarskap och jämför detta med det japanska ledarskapet. Det han 

beskriver om det japanska ledarskapet är att det är mer auktoritärt och mindre avslappnat än 

det europeiska. Egenföretagaren beskriver de svenska ledarna som att de arbetar hårdare än 
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sina anställda och han beskriver den japanske ledaren som inte så hårt jobbande, utan endast 

beslutsfattande.  

5.3.15 Jämförelse syn på ledarskap 

De svenska respondenterna har liknande syn på det japanska ledarskapet. De beskriver det 

som hierarkiskt uppbyggt och att chefen har en auktoritär roll inom företaget. Det är även 

viktigt för de anställda att visa sina chefer mycket respekt i alla situationer. De japanska 

respondenterna anser sig inte veta så mycket om svenskt ledarskap då de inte varit i 

direktkontakt med det. Däremot uttalar de sig om att japanska ledare är mer auktoritära och 

beslutsfattande medan svenska ledare är mer avslappnade och arbetar hårt tillsammans med 

sina anställda.  

Svenskarnas syn på det japanska ledarskapet överensstämmer med det japanerna säger om det 

japanska ledarskapet. Den japanska ledaren är mer auktoritär medan den svenska har en 

relation med sina medarbetare som är mer på en "kompisnivå".  
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6 Slutsats 

Följande kapitel kommer kortfattat att presentera de svar och slutsatser som framkommit 

under arbetets gång. Här görs även återknytning till uppsatsen syfte och frågeställning. 

I linje med uppsatsens syfte har intervjuer genomförts med svenska och japanska ledare för att 

få ta del av deras syn på de relationer som uppstår när olika kulturer möts i 

affärssammanhang. Genom att jämföra och analysera deras svar belyser även uppsatsen deras 

bild av kulturkrockar som uppstår när svenska och japanska företag arbetar ihop. Då den 

genomförda undersökningen är av kvalitativ art speglar studiens resultat de medverkande 

respondenternas åsikter och kan inte ses som en generalisering av hur det ser ut i alla 

situationer när svenskar och japaner möts i arbetslivet. 

Efter analys av materialet dras slutsatsen att både de svenska och de japanska respondenterna 

uppfattar relationerna mellan de båda kulturerna som fungerande, men att det ibland uppstår 

kulturkrockar. Uppfattningen om vilka kulturkrockar som uppstår skiljer sig dock kulturerna 

emellan. Svenskarna tar upp att hur man ser på produkter, kostnader och kunden ibland 

krockar, vilket enligt Teknik- och Operationschefen kan leda till ”rena konflikter”. 

Svenskarna uppfattar likaså att kommunikationen med japanerna kan leda till kulturkrockar. 

Majoriteten av de svenska respondenterna menar att problematiken med kommunikationen 

kulturerna emellan övervägande handlar om japanernas otydlighet och ovilja att säg nej. För 

svenskarna är det viktigt med en tydlig kommunikation för att inte gå miste om väsentliga 

frågor. Tydligt är det dock att de svenska respondenter som har en frekvent kontakt med 

japaner har lättare för att kommunicera med dem.  

Japanerna menar däremot att kommunikationen med svenskar fungerar på ett mycket 

tillfredställande sätt. Deras uppfattning om kulturkrockar som uppstår handlar istället om 

synen på fritid och arbetsliv. För japaner är det naturligt att jobba på helgdagar om nödvändigt 

och finner det märkligt att svenskar ser på sin fritid eller semester som något som inte bör 

inkräktas på. 

Så som svenskarna och japanerna uppfattar tonen i deras kommunikation sammanfaller inte. 

De flesta av svenskarna uppfattar att tonen mellan dem och japanerna är formell, medan 

majoriteten av japanerna uppfattar tonen som informell. Denna skillnad kan bero på att de 

båda kulturerna värderar respekt och artighet olika, vilket i sin tur leder till att det svenskarna 
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uppfattar som artigt och formellt uppfattas istället av japanerna som avslappnat och 

informellt. 

Efter genomförda intervjuer dras slutsatsen att det finns både likheter och skillnader mellan 

svenskarnas och japanernas ledarskap. Både svenskar och japaner anser att deras relation med 

medarbetarna ligger på relativt informell nivå. Majoriteten av de svenska ledarna talar ofta om 

både privat- och arbetsrelaterade saker med medarbetarna. Dock umgås de inte så ofta utanför 

arbetstid med dem, vilket de flesta av de japanska ledarna gör. Det bör även nämnas att även 

om den japanska ledarens relation med medarbetarna är informell finns där alltid en hög grad 

av respekt för den som är både chef och äldre. 

På det sätt som svenska och japanska ledare motiverar sina medarbetare är skillnaderna inte 

speciellt stora. Båda de svenska och japanska respondenterna uttrycker att de jobbar för att 

skapa tillit och intresse hos sina medarbetare. Svenska organisationer har ofta setts som platta, 

icke hierarkiska organisationer. Efter analys av intervjuerna med de svenska respondenterna 

har det visat sig att de svenska ledarna tagit beslut utifrån enbart en förankring hos 

medarbetarna, medan japanerna ofta sökt konsensus hos medarbetarna. Synen som svenskarna 

har om att ledaren i japanska företag har en väldigt tydlig chefsroll verkar stämma, dock 

kommer det fram att besluten i de japanska organisationerna ofta är mer decentraliserade än 

vad majoriteten av de svenska respondenterna trodde. 

Då analysen visar på att respondenternas ledarskapsstil varken är helt överensstämmande med 

dess tillhörande kulturgrupps ledarskapsstil, eller skiljer sig så mycket åt, går det inte att 

avgöra huruvida deras ledarskapsstil har påverkats av relationer med den andra kulturen eller 

inte.  

Både de svenska och de japanska respondenterna är öppna för andra kulturer. En slutsats som 

kan dras av uppsatsen är att de som är mest mottagliga för andra kulturella händelser ofta är 

de som på något sätt tidigare i sin yrkeskarriär kommit i kontakt med andra kulturer och 

ledarskapsstilar. De respondenter som har haft stor erfarenhet av relationer med andra kulturer 

i affärssammanhang har lättare för att förstå och interagera med personer från andra kulturer. 

De svenska och japanska respondenter som har erfarenhet från möten med andra kulturer har 

förevisat större möjlighet att anpassa sig till gällande situation och på så sätt undvika 

exempelvis kommunikativa konflikter. 
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7 Reflektion 

En reflektion kring intervjuerna med de japanska respondenterna är att de intervjuade japaner 

som bor i Japan inte verkade lika öppna i sina svar som de japaner som bor i Sverige, då de 

troligtvis agerade utifrån det som är normalt för deras kultur, det vill säga att man inte 

uttrycker konflikter öppet och att man inte är tydlig med det man menar i sin kommunikation. 

De japanska respondenterna som däremot har erfarenhet av den svenska kulturen och som vet 

att det är accepterat att uttrycka meningsskiljaktigheter och vara tydlig i sin verbala 

kommunikation, kanske anpassade sig till det faktum att uppsatsens författare var svenskar. 

 

7.1 Vidare forskning 

För vidare forskning vore det intressant att studera det japanska ledarskapet ur ett 

genusperspektiv. Detta intresse uppkom under intervjuerna med både svenskar och japaner, då 

det framkom att synen på kvinnans roll i det japanska samhället och i företagen till synes inte 

överensstämmer med den i det svenska samhället. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Inledande frågor: 

• Vilken position har du i företaget? 

• Hur lång tid har du jobbat för företaget? 

• Hur många anställda har ni i företaget? 

• Har du erfarenhet av management i något annat land? 

 

Huvudfrågor: 

1. Beskriv dig själv som chef. 

 

2. Hur ser relationen ut till era medarbetare? 

2.1 Skulle du kalla det en personlig relation? 

 

3. Hur coachar du dina medarbetare? 

 

4. Hur fattas beslut i företaget? 

4.1 Är de underordnande delaktiga i beslutsfattandet? 

4.2 Hur delegerar du arbetsuppgifter? 

 

5. Vilka anser du vara de största skillnaderna mellan svenskt och japanskt ledarskap? 

 

6. Vilka är de främsta språken ni talar på er arbetsplats? 

6.1 Vilket slags språk talas i anknytning till ert arbete (formellt/personligt)? 

6.2 Skiljer sig tonen mellan tal och skrift? 

6.3 Hur uttrycks konflikter? 

 

7. Vilka kulturkrockar uppfattar du kan uppstå när den japanska och svenska kulturen 

interagerar? 
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