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Sammanfattning 
 
Globaliseringen har resulterat i en mer mobil arbetskraft och att interaktionen mellan 
människor från olika kulturer ökat. Då kulturen bidrar till att forma antaganden och 
värderingar kan kulturen bidra till att komplexiteten ökas vid internationella 
affärstransaktioner. Studien är skriven på uppdrag för Volvo Cars som är ett av Sveriges 
största företag och har etablerat stora verksamheter i Kina, Belgien, Sverige och USA. I 
dessa länder arbetar medarbetare från olika länder. Syftet med studien är att undersöka 
hur landskulturella skillnader påverkar arbetet för medarbetare på Volvo Cars som 
flyttar mellan dessa länder. I studien har intervjuer använts som 
datainsamlingsinstrument och kvalitativa data har samlats in där respondenterna har fått 
redogöra för i vilken grad de kulturella skillnaderna påverkade deras arbete. 
Medarbetarna upplever kulturella skillnader mellan länderna i hög grad. 
Företagskulturen lyfts fram som ett instrument som kan minska påverkan och 
missförstånd till följd av de landskulturella skillnaderna. De tuffaste utmaningarna med 
att arbeta i en ny kultur beskrivs som språket, familjens omställning och de praktiska 
detaljerna. Samtliga dessa faktorer påverkar arbetet för medarbetare som flyttar mellan 
länderna. För att lyckas anpassa sig till nya kulturer beskrivs kulturell intelligens, icke-
etnocentrism och stöd från organisationen som viktiga faktorer. Om dessa faktorer inte 
tas hänsyn till riskeras att medarbetare inte anpassar sig till den nya kulturen. 
 
Nyckelord: Kultur, Krosskulturella skillnader, Kulturell anpassning, Kulturell 
intelligens, Expatriat, Kina, Belgien, Sverige, USA 
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1. Inledning 
	  
Den 2:a augusti 2010 meddelade det kinesiska bolaget Geely via en presskonferens i 
London att köpet av Volvo Cars var slutfört. Därmed var en lång medial följetång om 
Volvos framtid delvis avslutad. Sedan det blivit känt att Ford inte hade ekonomiska 
förutsättningar att fortsätta satsa på Volvos utveckling hade en rad företag placerats 
som tänkbara köpare av Volvo, för inte kunde ett av Sveriges största företag och mest 
omtyckta varumärken tvingas lägga ner sin verksamhet. Oron för att Sverige kunde 
stå utan en personbilstillverkare var påtaglig. Inte långt efter att köpet avslutats och 
experter pustat ut kom nya frågetecken med affären, är Geely tillräckligt stora för att 
styra Volvos verksamhet? Hur finansieras affären? Och hur ska tekniken utvecklas? 
En av de största frågorna rörde hur den kinesiska och svenska kulturen kunde 
assimileras, innebar det nya ägandet slutet på Volvos skandinaviska kultur? Oron för 
kulturkrockar mellan de svenska och medarbetarna och de nya kinesiska ägarna 
lyftes fram som en avgörande faktor för Volvos framtida utveckling.   
	  
Globalisering är idag ett ord som är allmänt känt och speglar den förändring av 
marknaden som pågått under senare hälften av 1990-talet fram till idag. Kärnan i 
globalisering är att traditionella nationsgränser blir mindre betydande och att utbyte 
och handel mellan länder ökar (Hodgetts et al. 2011, s. 9). Betydelsen av den 
internationella marknaden blir allt viktigare och flera multinationella företag sköter en 
allt större del av sin produktion och försäljning på utländska marknader. När företag 
expanderar och flyttar hela eller delar av sin verksamhet till andra länder kan det bero 
på till exempel sökande efter högre kompetens, kostnadseffektivitet, marknadsföring 
av varumärke och möjlighet att nå större marknader. Gemensamt för de olika 
anledningarna är att den inhemska marknaden inte räcker till (Czinkota et al. 2004, s. 
37-40.).  
 
När betydelsen av nationella gränser för handeln suddas blir företag mer beroende av 
handel utomlands. Därför ökar interaktionen mellan människor från olika länder och 
kulturer. Kulturella skillnader kan då bli barriärer för en effektiv handel. Kultur styr 
hur vi tänker och agerar. I detta avseende kan kulturella skillnader bidra till 
komplexiteten i internationell handel och agera som hinder för effektiv 
kommunikation (Müller & Gelbrich, s. 14).  Som en följd av globaliseringen där 
företag etablerar verksamhet utanför hemlandets gränser har också arbetskraften blivit 
mer mobil. Det har blivit vanligare att medarbetare i företag följer med utanför 
landets gränser för att arbeta som expatriater (Wann-Yih & Bodigerel-Koehler, 2013 
s. 4027). Termen expatriat är ett begrepp som används i den internationella 
management-litteraturen för att beskriva en person som inom ett multinationellt bolag 
blivit tilldelad en position utomlands. I denna rapport betecknas en expatriat som en 
person som har ett uppdrag i ett annat land än sitt ursprungsland samt genom detta 
samarbetar och leder arbete i det land denne är positionerad.  
 
En väsentlig del av uppgifterna för expatriater är att förstå och ta till hänsyn de 
kulturella skillnaderna. Om dynamiken i kulturen kan förstås kan graden av 
missuppfattningar och irritation inom en organisation minska (Schein 2010, s. 9). Att 
vara en expatriat kan därför många gånger vara en komplicerad uppgift då denne 
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agerar i flera lager av kulturer och antaganden. Dessa härstammar från chefens 
ursprungsland, kulturen där chefen är verksam i och den specifika företagskultur som 
företaget har (Fons Trompenaars 2012, s. 4). Forskning om expatriater och kulturella 
skillnader introducerades och fick stort genomslag främst i USA under 80-talet när 
flera amerikanska bolag ökade sin närvaro på utländska marknader och investerade i 
verksamheter utomlands. De stora kulturella skillnaderna mellan USA och framför 
allt Japan medverkade till att effektiveten i dessa processer minskade och det blev 
tydligt att kulturen bidrog till att amerikanska och japanska bolag drevs på 
fundamentalt skilda sätt (Fons Trompenaars 2012, s. 7). Många internationella bolag 
tenderade att underskatta komplexiteten i internationella affärstransaktioner och det 
finns tydlig forskning som visar att bolags misslyckanden i internationell i verksamhet 
ofta kan härröras till dålig hantering från HR-funktionen (Dowling 2008, s. 9). Att 
skicka en expatriat från ett land till ett annat är ofta en stor kostnad för företaget och 
det är därför viktigt att uppdraget blir lyckosamt. Den tidiga forskningen om 
amerikanska expatriater i Japan har visat att kulturella skillnader ofta reducerar 
effektivitet och prestationsresultat, mellan 30 – 50 % av expatriaterna var ineffektiva 
eller endast marginellt effektiva. Den enskilt största faktorn till ineffektiviteten hos 
amerikanska expatriater kunde härröras till problem med kulturell anpassning 
(Harrison et al. 1996, s. 179). 

 

1.2 Svenska företag internationellt  
Sverige har i jämförelse med andra länder i samma storlek en hög andel stora 
internationella företag. Exporten har dessutom vuxit i betydelse och är idag en vital 
förutsättning för Sveriges ekonomiska välmående (Globaliseringsrådet 2009, s. 8). 
Globaliseringen har dock inte endast varit positiv för svenska företag då den har 
bidragit till att flera branscher, t.ex. textil och varvsbranschen, slagits ut helt eller 
förflyttats till andra länder. Sverige är idag en mycket handelsberoende nation. 1975 
motsvarade Sveriges export 30 % av BNP. 2011 har exporten stigit upp till 50 % av 
BNP (Carlgren, 2012). På grund av Sveriges storlek är marknaden liten och företag 
har förlitat sig till att söka marknader utanför Sveriges gränser. Förutom större 
marknader har lägre produktionskostnader och sökande efter kompetens varit orsaker 
som bidragit till att allt fler svenska företag söker sig utomlands. Den svenska 
internationaliseringen av företag tog fart under efterkrigstiden då Sverige till skillnad 
från många andra europeiska länder stod bättre rustat för ett återuppbyggande av 
Europa. Under 1990-talet eskalerade internationaliseringen ytterligare när 
globaliseringen av marknaden tog fart och svenska företag som Ericsson och ABB 
etablerade verksamheter utomlands i större omfattning.  
 
Under 90- och tidiga 2000-talet har flera stora svenska företag också genomgått 
fusioner där de gått tillsammans eller blivit uppköpta av utländska företag. Till 
exempel slog Ericssons mobiltelefoner ihop med Sony, den svenska 
läkemedelskoncernen Astra gick ihop med Zeneca och bildade koncernen 
AstraZeneca. Saab-Scania sålde sin personbilsverksamhet till General Motors under 
tidiga 90-talet och IKEA är numera ägt av en holländsk stiftelse. När svenska företag 
går ihop med utländska finns en tendens till att huvudkontoren flyttar från Sverige 
vilket har hänt med t.ex. ABB, AstraZeneca och Ikea. Under de senaste åren har 
antalet utflyttade huvudkontor överstigit antalet inflyttade huvudkontor. Sverige kan 
därför på sikt förlora kulturen, att företag drivs härifrån och bli ett dotterbolagsland 



3	   	  

(Globaliseringsrådet 2009, s. 59). Den svenska affärskulturen som karakteriseras av 
demokratiska och involverande beslutsprocesser är ur ett internationellt perspektiv 
speciell (Bjerke 1998, s. 228-229). Vid studier av svenska företag som gått ihop med 
utländska företag och fått ägare från andra länder har kulturella konflikter identifierats 
och den demokratiska och involverande managementstilen har tenderat till att 
reduceras (Styhre et al. 2006, s.1304). Under 1990-talet var USA och Europa den 
stora marknaden för svenska företag men sedan den ekonomiska recessionen 2008 har 
alltfler svenska företag börjat blicka österut efter Kinas framfart på den internationella 
marknaden. Vid affärer med Kina betonas ofta de fundamentala kulturella 
skillnaderna som en barriär till effektiv kommunikation vilket bidrar till 
komplexiteten i internationella affärstransaktioner (Globaliseringsrådet 2009, s. 96).  
 

1.3 Ämnesval  
Då vi båda författare tidigare har en examen från Personalvetarprogrammet har vi 
goda kunskaper inom organisations- och kulturfrågor. Vi har vidare internationell 
erfarenhet, då båda har varit på utbytesstudier. Dessutom har en av författarna varit 
med i en expatriatperiod då dennes familj flyttade utomlands. På grund av de 
kulturella skillnadernas viktiga betydelse vid internationella affärstransaktioner och 
det faktum att företag tenderar att underskatta komplexiteten i dessa (Dowling 2008, 
s. 9) anser vi att detta område är mycket intressant att undersöka. Därför tycker vi det 
skulle vara intressant att förena dessa med företagsekonomiska frågor som 
internationell handel. 
 

1.3.1 Volvo som undersökningsobjekt  
Volvo Car Corporation, nedan kallat Volvo eller Volvo Cars, har en lång tradition av 
internationell verksamhet och har bedrivit export av personbilar sedan efterkrigstiden. 
Företaget var tidigt med att etablera verksamhet utanför Sveriges gränser och har haft 
fabriker i Belgien sedan tidiga 60-talet. Idag har man etablerat en stor internationell 
marknad och bedriver verksamhet i flera länder medan styrningen sker från 
huvudkontoret i Göteborg. Under de senaste åren har Volvo genomgått två 
förändringar i ägarskapet då företaget såldes till Ford under 90-talet och senare såldes 
vidare till Kinesiska Geely 2010. Vid det senaste uppköpet intensifierades en medial 
rapportering om de kulturella skillnaderna mellan Volvo Cars och ledarskapsstilen i 
Kina och flera experter befarade kulturkrockar.  
 
Med tanke på Volvos långa erfarenhet av internationell verksamhet, de senaste årens 
förändringar med ägarbyte från USA till Kina och det faktum att styrningen sker från 
Sverige får Volvo Cars anses som en mycket intressant organisation att göra en 
kulturell undersökning på, eftersom vi kan undersöka den skandinaviska 
företagskulturen i internationell belysning och hur den skandinaviska kulturen tas 
emot i olika länder och identifiera skillnader i hur de olika länderna arbetar. Genom 
att intervjua expatriater som bedrivit ledarskap i olika länder hoppas vi kunna 
identifiera landspecifika skillnader som kan hjälpa Volvo överbrygga kulturella 
barriärer för internationella chefer. Resultatet av studien kommer ligga till grund för 
ett antal råd till Volvo som presenteras i slutet av rapporten.  
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1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva, undersöka och förstå hur landskulturella skillnader 
påverkar arbetet för expatriater på Volvo Cars.  

 
1.4.1. Frågeställningar 

• Till vilken grad upplever expatriater kulturella skillnader? 
• Hur påverkar företagskulturen eventuella missförstånd till följd av 

landskulturella skillnader? 
• Vilka är de största utmaningarna med att arbeta i en ny kultur?  
• Vilka egenskaper är viktiga för att anpassa sig till nya kulturer?  

	  

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsens syfte är avgränsat till att endast beröra Volvo Cars. Vidare är studien 
avgränsad till de fyra länder där Volvo har etablerat stora verksamheter. Således berör 
de landskulturella skillnaderna expatriat som arbetar i Belgien, Kina, USA och 
Sverige. Trots att de landskulturella skillnaderna länderna emellan kommer att 
behandlas är inte syftet att kunna generalisera resultatet av kulturen till andra studier, 
istället avgränsas studien till att endast förklara medarbetarens syn på kulturen där 
denne arbetar och hur detta påverkar arbetet för denne, således är det inte en studie 
där vi förklarar fyra olika kulturer i detalj utan istället förklarar medarbetarens 
upplevda kultur och konsekvenserna för arbetet som expatriat.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av sex avsnitt där detta avsnitt är uppsatsens inledning. I kapitel två 
redogörs för rapportens metodologiska utgångspunkter och den praktiska metoden 
som använts i rapporten. I rapportens tredje avsnitt presenteras den teoretiska 
referensramen i en modell och aktuell forskning kulturella skillnader och expatriater 
presenteras. I fjärde kapitlet följer resultatet och i det femte kapitlet en analys där 
kapitel tre och fyra vävs samman. Rapporten avslutas med ett sjätte kapitel där 
slutsatserna och råd till Volvo presenteras därefter följer en diskussion om hur studien 
bidragit till forskningsfältet och förslag på vidare forskning ges.  
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2. Metod 
	  
 
I detta avsnitt förklaras de ståndpunkter och angreppssätt som tagits under studien. 
Vi redogör för den metod som valts och urvalet av respondenter, för att senare 
beskriva tillvägagångssättet vid insamlandet av det empiriska materialet och hur 
detta analyserats. Avslutningsvis görs en reflektion av studiens trovärdighet och de 
etiska aspekterna vid valet av metoden. 
_____________________________________________________________________ 

2.1 Metodologiska utgångspunkter  
Kultur är ett kollektivt mentalt inlärt antagande. Det är människorna i en kultur som 
skapar en kultur och utvecklar den (Trompenaars 2012, s. 4). Rapportens 
utgångspunkt är således att kultur är ett socialt konstruerat fenomen. Berger & 
Luckmann (1998, s. 16) beskriver att verkligheten sker i förhållandet mellan 
människor i den sociala kontext de befinner sig. Verkligheten är således socialt 
konstruerad och skiljer sig människor emellan. Ett samhälle existerar som både 
objektiv och subjektiv verklighet, en individ föds inte som medlem av en kultur utan 
lär sig av ta del av kulturen (Berger & Luckmann 1998, s. 153). Den ontologiska 
ståndpunkten i rapporten är således konstruktionism. I konstruktionismen är sociala 
företeelser och dess mening något som de sociala aktörerna skapar, dessa är inte 
statiska utan är under ständig förändring (Bryman & Bell 2011, s. 43).  
 
2.1.1 Abduktion som angreppssätt 
 Med forskares angreppssätt menas hur teori och verklighet relateras till varandra. Det 
finns tre alternativa sätt att arbeta med för att relatera teori och empiri. Det deduktiva 
angreppssättet går från teori till empiri och det induktiva är motsatsen (Patel & 
Davidsson 2011, s. 23). I studien har ett abduktivt angreppsätt valts. De abduktiva 
angreppssättet ses delvis som en kombination av deduktion och induktion. I det 
abduktiva angreppsättet kan empirin kombineras eller förgripas av teorier från 
vetenskapliga artiklar och litteratur som inspirationskälla till att förstå mönster i 
empirin. Under forskningsprocessen sker alternering mellan teori och empiri, där båda 
under processens gång omtolkas och utvecklas i skenet av varandra. Teorin ska inte 
stå som någon sanning i vad empirin kommer fram till. Istället låts empiri och teori 
utvecklas under studiens gång (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 56). I studien har 
tidigare forskning inom ämnet använts för att kunna undersöka det som avsetts att 
undersökas och skapa en förståelse för relevanta mönster. Empirin har däremot inte 
varit låst för nya infallsvinklar som kan framkomma och generera nya mönster som 
inte förekommit i tidigare forskning. 

 
2.1.2 Varför vi valt kvalitativ metod 
Utgångspunkten i rapporten är att verkligheten är en social och kulturell konstruktion 
snarare än ett objektivt och givet fenomen. Därför har kvalitativa data haft störst 
relevans. I den kvalitativa forskningen ställs frågor om hur individen upplever och 
förstår sin verklighet i relation till sina tidigare erfarenheter istället för att efterfråga 
hur den objektiva verkligheten ser ut (Backman 2008, s. 54). Patel och Davidsson 
(2011, s. 82) påpekar att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 
identifiera egenskaper och beskaffenheten hos t.ex. den intervjuades uppfattningar om 
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olika skeenden och fenomen. Eftersom det vid studiens syfte var oklart hur eller på 
vilka sätt kulturella skillnader påverkade expatriater möjliggjorde intervjuerna att 
följdfrågor kunde ställas där respondenterna fick utveckla sina resonemang. 
Användandet av intervjuer som datainsamlingsinstrument har möjliggjort att 
forskningens syn på kultur och kulturell anpassning kunnat klargöras och ställas i 
relation till hur respondenterna ser på kultur och hur den påverkar deras arbete.  
 
 

2.2 Urvalsprocess 
Då datainsamlingen grundats på kvalitativa data har så stor variation som möjligt 
eftersträvats hos respondenterna. Enligt Trost (2005, s. 137) är det ofta ointressant att 
försöka eftersträva statistisk representativitet i kvalitativa studier då det ger för många 
“vanliga” människor. Istället bör heterogenitet inom en given ram eftersträvas. Den 
givna ramen i urvalet var expatriater med ledarposition som var verksamma i något av 
de länderna där Volvo Cars har stora verksamheter.  Urvalet gjordes genom ett 
strategiskt urval (Trost 2005, s. 138) genom att egenskaper där variation 
eftersträvades identifierades. Dessa egenskaper var land och senioritet. Därför föreföll 
det naturligt att intervjua expatriater i samtliga av de fyra länderna där Volvo har stora 
verksamheter samt försöka få både mycket seniora ledare och mindre seniora ledare. 
Eftersom syftet var att undersöka hur kulturella skillnader påverkar expatriatens 
arbete gav urvalet både en variation i kulturer och senioritet hos ledarna.  

 
2.2.1 Antal Intervjuer  
Då det inte finns några fastställda regler för hur många intervjuer som ska genomföras 
fick utgångspunkten att söka efter variation inom en given ram styra antalet 
intervjuer. Med utgångspunkt från (Kvale & Brinkmann 2009, s. 129) gjordes en 
avvägning i antalet intervjuer eftersom för få intervjuer antagligen skulle göra det 
svårt att hitta mönster och kopplingar i svaren medan för många intervjuer kan 
innebära att materialet blir svårt att hantera och kvalitén av analysen försämras. 
Dessutom kan en mättnad infinna sig där nya intervjuer inte längre tillför något nytt. 
Med utgångspunkt från kriterier på land och senioritet blev antalet intervjuer till slut 
sex. Med detta antal hade heterogenitet uppnåtts och deltagare från de fyra olika 
länderna med olika senioritet var representerade. Materialet blev inte heller för stort 
och en analys med god kvalité möjliggjordes. 

 
2.2.2 Kontakt med informanter  
Eftersom rapporten skrevs på uppdrag för Volvo Cars underlättades 
kommunikationen med informanterna och redan från första dagen överlämnades en 
lista från uppdragsgivaren på expatriater i de olika länderna med tillhörande 
kontaktuppgifter. Kontakten och urvalet av respondenternas gjordes självständigt för 
att garantera att urvalet baserades på de fastlagda urvalskriterierna. Efter någon vecka 
utökades listan över expatriater för att heterogenitet i den ursprungliga listan inte 
motsvarade de fastlagda kriterierna. På grund av respondenternas seniora roller och 
hektiska scheman skickades information ut i god tid till respondenterna. Ett första e-
mejl skickades ut 19 dagar innan sista intervjutillfälle. I detta e-mejl presenterades 
studiens syfte. I mejlet informerades vidare att studien var konfidentiell för att detta 
skulle medverka till att informanterna kunde känna sig trygga och bekväma med att 
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delta i studien. I det första e-mejlet lämnades en vecka öppen där informanterna fick 
möjlighet att fritt att välja tider, detta fungerade mycket bra då de stora 
tidsskillnaderna länderna emellan bidrog till att inga dubbelbokningar gjordes och 
tidskrävande administration eliminerades.  
 
 

2.2.3 Slutgiltigt urval  
Det slutgiltiga urvalet bestod av sex deltagare i fyra olika länder. Två av dessa 
arbetade i Belgien, en i Kina, två i USA och en i Sverige. Några av deltagarna hade 
dessutom erfarenhet av att ha jobbat i flertalet av dessa länder. Expatriatuppdragets 
natur kräver ofta mycket seniora personer. Därför innehade samtliga respondenter 
seniora roller, däremot varierade senioriteten respondenterna emellan. Då 
intervjupersonerna lovats konfidentialitet och med tanke på att relativt få medarbetare 
som genomför expatriatuppdrag och således kan tänkas ingå i studien kommer ingen 
närmre beskrivning av respondenterna göras.  

2.3 Intervjumall och intervju 
Intervjuerna har gjorts med hjälp av en semistrukturerad intervjumall. I denna har 
studiens frågeställningar brutits ner till färdigformulerade frågor. En semistrukturerad 
intervjumall har möjliggjort att följdfrågor kunnat ställas där respondenterna har 
utvecklat sina resonemang. Eftersom det ovan nämnts att kulturskillnaders påverkan 
på expatriatens sätt att arbeta till en början var oklar hade en alltför strukturerad 
intervju begränsat undersökningen samtidigt som alltför ostrukturerad kunnat bidra 
till att avsedda områden i frågeställningarna inte berörts. Då ett naturligt samtal sällan 
sker i kronologisk ordning följdes inte den kronologiska ordningen av frågorna. Kvale 
& Brinkmann (2009, s. 224) menar att även om samma frågor ställs till flera personer 
så säkerställer det inte att frågorna tolkas på samma sätt av informanterna.  
 
När intervjumallen skapades fick syftet och frågeställningarna styra samtidigt som 
dessa förfinades efter teorigenomgången för att ta reda på informanternas 
uppfattningar om teorin. Tre teman var tänkta att beröras i intervjuerna. Dessa var hur 
respondenterna upplevde kulturella skillnader och hur dessa påverkade arbetet, hur de 
upplevde företagskulturen och dess påverkan på de kulturella skillnaderna samt vilka 
de tuffaste utmaningarna är som expatriat och vilka personliga egenskaper som krävs 
för att anpassa sig till nya kulturella kontexter. Vid utformningen lades stor vikt vid 
att inte ställa ledande frågor, dessutom fick förförståelsen hållas tillbaka i 
intervjuerna. Utgångspunkten vid intervjuerna var att förförståelsen visserligen kunde 
hjälpa till att bygga en diskussion. Det fanns dock möjlighet till att förförståelsen 
skulle färga respondenternas svar vilket skulle påverka utfallet negativt. Detta 
resulterade i att frågor inte ställdes direkt om hur kulturella skillnader påverkar 
arbetet. Istället läts respondenterna först beskriva kulturen i landet, och förklara hur 
den skiljer sig från respondentens hemland. Genom denna uppbyggnad lämnas det 
utrymme för respondenten som inte tyckte att kulturella skillnader påverkade i högre 
grad uttrycka detta. Om frågor istället direkt hade ställts om hur kulturella skillnader 
påverkar arbetet, hade ett ställningstagande redan gjorts om att kulturella skillnader 
finns och att det påverkar expatriatens arbete. Med uppbyggnadssättet kunde risken 
för negativ påverkan av resultatet reduceras. De utarbetade frågorna blev ett 
handgripligt stöd i samtalen med informanterna och fungerade som en checklista på 
det som önskades utforskas. Eftersom flera frågor var komplexa och stora och i vissa 
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fall gick in i varandra, följdes inte den kronologiska ordningen och frågor som redan 
blivit besvarade undvek att ställas ännu en gång. Efter utformningen av mallen 
testades dess användbarhet genom en diskussion med utomstående. Tid avsattes också 
för att lära känna och bli bekväma med materialet i den.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes på distans på grund av att informanterna var 
placerade på ställen runt hela världen och det fanns varken tid eller ekonomiska 
förutsättningar för att genomföra intervjuerna på plats. Istället användes digitala 
verktyg där informanternas ansiktsuttryck och kroppsliga beteende kunde registreras, 
vilket möjliggjordes genom programmen Skype och FaceTime. Vissa informanter 
hade inte möjlighet att genomföra intervjuer genom dessa program och i de fallen fick 
telefon användas för att genomföra intervjuerna. Vid samtliga intervjuer var båda 
rapportförfattarna närvarande och intervjuernas längd varierade mellan 35-60 minuter. 
Ansvaret som intervjuledare delades upp vid respektive intervju för att respondenten 
skulle känna sig tryggare. Alla intervjuer spelades in efter respondenternas tillstånd 
vilket gav båda rapportförfattarna möjligheten att vara aktiva och ställda följdfrågor 
istället för att föra anteckningar. Med ljudinspelningarna kunde intervjuerna 
transkriberas och på så sätt registrera exakt vad informanternas sade, vilket 
resulterade i att återgivningarna av respondenternas utsagor kunde registreras med 
god kvalité. 

 
2.4 Analysmetod  
Efter avklarade intervjuer transkriberades dessa i sin helhet. Då transkriberingen var 
avklarad fanns en stor mängd data att tillgå och arbetet med analysen startade. För att 
reducera risken att resultatet ska färgas av forskarens förförståelse bör en genuint 
nyfiken hållning till resultatet hållas (Fejes 2009, s. 71-72). I analysens inledande del 
lästes därför texterna i sin helhet flera gånger om. Istället för att låta förförståelsen 
färga resultatet och koppla respondenternas utsagor med befintlig teori, bestod första 
steget i analysen av att texten var det primära. Då vi båda författare har internationell 
erfarenhet och egna uppfattningar av vilka faktorer som kan vara komplicerade att 
förhålla sig till. Dessutom är vi uppvuxna i en svensk kultur vilket skulle kunna färga 
analysarbetet. Att hålla ett öppet förhållningssätt kan i många fall skrämma forskaren 
eftersom textens budskap ibland går utanför den teoretiska referensramen och syftet 
för uppsatsen (Fejes 2009, s.72). Genom det öppna förhållningssättet vid analysen 
gavs möjlighet att ta in ny information och på så vis förbättra arbetet, eftersom kultur 
är ett komplext ämne så fungerade resultatet som en slags färdriktning i det fortsatta 
arbetet. Efter att intervjuerna analyserats i sin helhet gjordes en meningskoncentrering 
för att få bättre överblick av de som framkommit i intervjuerna. Vid 
meningskoncentrering pressas respondentens yttrande samman till kortare 
formuleringar för att kunna analysera omfattande och komplexa intervjuer och 
utveckla deras huvudteman (Kavle & Brinkmann 2009, s. 221-222). 
Meningskoncentreringen resulterade i att materialet blev lättöverskådligt möjliggjorde 
registrering av återkommande utsagor och mönster i respondenternas svar.  
 
Ursprungligt citat: 
“Min ledarstil är och har alltid varit lite av att jag gärna vill…hummm…...jag vill 
gärna se mina medarbetare...jag leder gärna med mål.. och det är inte något jag 
behövt ändra till följd av att jag flyttat och bor i den här kulturen... ”  
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Citat efter meningskoncentrering:  
“Min målfokuserade ledarstil har ej ändrats” 
 
Stor vikt lades vid återkommande utsagor eftersom ju fler gånger samma utsago 
kommer upp ju mer troligt är att den stämmer överens med den uppleva verkligheten 
(Fejes 2009, s. 75). Eftersom att frågorna var uppbyggda så att de gick in i varandra, 
fick samstämmiga svar sökas i hela datamängden och inte just i frågan som berördes 
för att få en bättre helhetsuppfattning. Efter meningskoncentreringen gick fokus 
tillbaka till intervjuerna i sin helhet för att se till att de överensstämmer med 
respondenternas utsagor.  

 
2.5 Reflektioner kring den valda metoden 
 
2.5.1 Trovärdighet 
För att avgöra en studies kvalité används ofta ord som reliabilitet och tillförlitlighet 
samt validitet (Bryman 2011, s. 404). Eftersom syftet i denna studie är att undersöka 
hur kulturella skillnader påverkar expatriaters arbete och bygger på kvalitativa data 
passar dessa benämningar inte in. I studien är just kulturella förändringar över tid det 
som är intressant och därför passar inte validitet eftersom det förutsätter statiska 
förhållanden. Att anpassa sig till en ny kultur är en process som pågår hela tiden och 
det går inte att förvänta sig att få samma svar på samma fråga vid olika tillfällen 
(Trost 2005, s. 132). Ett annat begrepp som abstraheras i studien är validitet. När 
frågor ställts där respondenten får förklara kulturen i sitt nuvarande land är det lika 
intressant att förstå respondentens tolkning av kultur. Därför kan det inte säkerställas 
att samtliga respondenter har uppfattat frågor på likvärdigt sätt och att frågan mäter 
vad den är tänkt att mäta eftersom den kan ha tolkats olika mellan respondenter. För 
att bevisa att rapporten är adekvat och relevant har istället fokus varit att visa studiens 
trovärdighet. Trovärdigheten i studien bygger i första hand på valet av kvalitativa 
intervjuer som metod, syftet var att undersöka och förstå våra respondenter. Genom 
att t.ex. använda enkäter som datainsamling hade möjligheten att föra dialog och få 
saker förklarade reducerats. Vidare har respondenternas resonemang fått utvecklas 
med följdfrågor och förekomsten av ledande frågor och påståendefrågor har undvikits. 
Att ställa ledande frågor eller frågor av påstående-typ kan undanröja trovärdigheten i 
studien (Trost 2005, s. 134). I ovanstående avsnitt har förhållningssättet till 
förförståelsen redogjorts. Enligt Fejes (2009, s.71) kan förförståelsen både vara en 
tillgång men också stjälpa analysen. I studien har ett öppet förhållningssätt till empirin 
hållits under inledandet av analysen och under intervjuerna, vi har aktivt arbetat med 
att inte påtvinga våra egna erfarenheter på respondenterna utan låtit dem tala till oss. 
Därefter har empirin ställts till förförståelsen i form av teorier och annan forskning på 
området. Dessutom har det på ett öppet sätt redogjorts för hur resultat och analys gått 
tillväga och intervjumallen finns som bilaga till rapporten.   
 

 
2.5.2 Etik 
Flera forskare som Bryman och Bell (2011, s. 136-137) och Patel och Davidsson 
(2011, s. 62-63) diskuterar etiska principer för forskning som en forskare måste ta 
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hänsyn till när en undersökning genomförs. För att åstadkomma forskning med hög 
kvalité måste vissa krav uppfyllas. Dessa är framförallt de etiska kraven; 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Med hänsyn till 
dessa etiska principer har respondenterna inför varje intervju informerats om studiens 
syfte och vilka moment som skulle beröras, samt vad resultatet kommer att användas 
till. Eftersom respondenternas medverkan är frivillig hade de rätt att avbryta sin 
medverkan om de önskade så. Respondenternas motiverades till deltagande i första 
kontakten via e-mejl genom att beskriva syftet och vad deras medverkan skulle 
innebära. Det gjordes även en presentation av oss som rapportförfattare. I både e-
mejlet och i förberedande samtal tydliggjordes att uppdragsgivaren Volvo och 
bedömare på universitetet skulle ta del av studien, och att utlämnade uppgifter endast 
skulle användas för forskningsändamålet. En annan viktig punkt innan intervjun var 
att vi kontrollerande respondenternas samtycke angående inspelning av samtalet för 
att kunna transkribera och lättare kunna analysera materialet. När vi hämtar 
information om individerna och deras upplevelser är det viktigt att värna om 
respondentens integritet. Därför informerade vi alla personer att svaren skulle 
behandlas konfidentiellt. Vi säkerställde detta genom att radera ljudfilerna efter 
transkriberingen och därefter märkte vi respondenterna efter siffror där endast vi som 
forskare är medvetna om vem som har sagt vad. En etisk aspekt som vi försökt arbeta 
med är etnocentrism. Eftersom vi själva kommer från den svenska kulturen och 
skriver på uppdrag för ett företag som är starkt influerat av den svenska kulturen så 
skulle rapporten kunna vinklas till att den svenska kulturen anses ses som bättre än de 
andra kulturerna. Vi har försökt hålla oss neutrala till kulturerna och har inte haft som 
syfte att rangordna kulturer efter vilken som är bäst. Utgångspunkten i rapporten är att 
kulturella skillnader är en positiv och nödvändig aspekt för ett företag som är 
etablerade på flera olika marknader. En viktig etisk riktlinje till vår roll som forskare 
att vi ska sträva efter att resultatet vi presenteras inte ska påverkas av vår egen vilja att 
komma fram till något specifikt, utan att resultatet ska spegla det som respondenterna 
lyft fram (Kvale & Brinkmann 2009, s. 91). 
   

2.5.3 Kritik mot vald metod  
Den främsta kritiken som kan lyftas fram på studien är att graden av replikerbarhet är 
låg. Då vi valt ett abduktivt angreppssätt har vår egen förförståelse för ämnet varit en 
aktiv del i analysen och det är troligt att personer med en annan, eller ingen, 
förförståelse hade sett problemet ur en annan synvinkel. Vi har dock varit noggranna 
med att redogöra för vår förståelse och dessutom sett till att vi lagt undan 
förförståelsen vid analysens inledande del vilket också är förklarat tidigare i 
metodkapitlet. Därmed är vår utgångspunkt att vår förförståelse för ämnet snarare har 
varit en tillgång än en belastning och bidragit till att öka studiens kvalité. Det 
abduktiva tillvägagångssättet har också bidragit till att vi inte redogjort för hur 
litteraturen har sökts. Eftersom empirin är det centrala i vår uppsats har vi därför lagt 
störst tid på att förklara hur vi fått fram denna. Vid en deduktiv ansats eller 
litteraturöversikt är teorier utgångspunkten och således ställs högre krav på systematik 
bakom litteratursökandet. Vi har vidare tagit forskningsartiklar i ämnet som 
utgångspunkt och vi har tidigare inte sett att systematiken för litteratursökning 
redogjorts i dessa.  
 
Vidare kan meningskoncentreringen riskera att information försvinner. Genom att 
hela tiden gå tillbaka till intervjuns helhet har dock risken för informationsspill 
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reducerats. Urvalet kan också kritiseras för att hänsyn till kön inte gjorts. Det är en 
trolig slutsats att kvinnor och män har olika svårigheter och möjligheter som 
expatriater i olika kulturer. Det är dock få kvinnor som genomför expatriatuppdrag, 
vilket gör det svårt att få ett tillräckligt urval. Dessutom hade studien blivit alltför 
omfattande för att uttömma denna dimension tillräckligt. Könsdimension ses därför 
som ett förslag till vidare forskning. På grund av konfidentialitet ges ingen närmre 
beskrivning av respondenterna. En mer utförlig beskrivning hade gjort uppsatsen mer 
levande och det hade varit lättare för läsaren att följa med i texten. Däremot skulle 
identiteterna hos respondenterna kunna röjas på grund av det låga antalet expatriater 
hos Volvo Cars. Därför har kravet på konfidentialitet gått före en eventuell mer livfull 
text. 
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3. Teorigenomgång 
_____________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt redogör vi först för kulturbegreppet och varför kultur är viktigt att studera. 
Vi beskriver sedan nationella skillnader mellan de fyra länderna där Volvo Cars har 
stora verksamheter och organisationskulturens eventuella inverkan på de landskulturella 
skillnaderna. Teorigenomgången avslutas med att beskriva individuella egenskaper hos 
expatriaten som underlättar kulturell anpassning. 
_____________________________________________________________________ 

 

 
 
Figur 1. Översyn av teorigenomgång  
Figuren ger en översyn av utgångspunkterna i forskningsgenomgången. Hur kulturella 
skillnader påverkar expatriaters arbete beror på två saker. Den kulturella skillnaden 
mellan hem och värdland är den kulturella distansen som expatriaten upplever i den 
nya kulturen. Detta diskuteras i avsnittet 3.2 om nationell kultur. De kulturella 
skillnaderna beror också på hur organisationskulturen är implementerad i de olika 
länderna vilket diskuteras i avsnitt 3.4. Förutom de faktiska kulturella skillnaderna 
beror också expatriatens upplevda kulturella skillnaderna på dennes egen förmåga att 
anpassa sig till kulturella kontexter, i avsnitt 3.5 diskuteras de personliga 
egenskaperna att anpassa sig till kulturella skillnader, hur familjen påverkar 
expatriatens kulturella anpassning och hur olika typer av uppdrag påverkar den 
kulturella anpassningen.  
 
 

3.1 Vad är kultur? 
Forskning om nationella kulturskillnader och organisationskultur såg ljuset på 1960-
talet när flera studier på området fick genomslagskraft. Hofstede (2010) var en av de 
första som studerade nationella kulturskillnader inom ett och samma företag. Då han 
1967 genomförde en studie på IBM. Sedan dess har området överösts av studier, 
Schein (2010), Fons Trompenaars (2012) och Gesteland (2006) har samtliga bidragit 
på området. Gemensamt för dessa är att begreppet kultur innefattar en strukturell 
stabilitet i en grupp. När något definieras som kulturellt menas att det inte bara delas 
av personerna i gruppen utan också att den är stabil då den definierar gruppen. 
Kulturen är en stabiliserande kraft och försvinner inte om medlemmar i gruppen 
lämnar. Eftersom människor söker efter stabilitet är en kultur ofta mycket svår att 
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ändra (Schein 2010, s.17). Kulturbegreppet är vidare något som är inlärt och inte 
biologiskt medfött. Ett samhälles kultur lärs in från generation till generation genom 
olika grupper som till exempel familjen, skola och organisationer. Kultur består av 
många olika delar som samverkar och tillsammans skapar den unika kulturen (Kotabe 
& Helsen, 2010, s. 106). Hofstede et al. (2010, s. 22) påstår att kultur är ett kollektivt 
fenomen, då människor som lever eller har levt i samma sociala miljö åtminstone 
delvis har den gemensamt. Kultur är något som individer lär sig och är inte medfött. 
Författarna förklarar kultur som ”den kollektiva mentala programmeringen av 
hjärnan”, som särskiljer de människor som tillhör en viss grupp eller kategori från 
andra. Kultur härrör från den sociala miljön snarare än generna och bör särskiljas från 
den mänskliga naturen och individens personlighet. Genom att förstå kultur kan 
tankar och beteende förstås (Müller & Gelbrich 2006, s. 69). Kultur delas ofta in i tre 
lager där det första som observeras vid vistelse i en kultur är den ytliga materiella 
kulturen som t.ex. mat, språk, mode och byggnader. Dessa fungerar som symboler för 
djupare lager av kultur (Trompenaars 2012, s. 30). I det djupare lagret av kultur kan 
beteende och sociala strukturer observeras. Hur företag är organiserade, om 
organisationerna är hierarkiska eller platta. Hit kan också japanernas bugande mot 
amerikanarnas fasta handslag jämföras. Både den materiella och sociala kulturen 
grundar sig i den mentala kulturen där värderingar och normer hör. Normer berättar 
vad som är rätt och fel och kan utgöra regler och lagar i länder, värderingar däremot 
säger vad som är bra och dåligt och är relaterade till idealen i den specifika gruppen 
(Trompenaars 2012, s. 30). En japansk medarbetares bugning får förklaring i hans 
respekt för auktoritet medan den amerikanska medarbetarens fasta handslag är en 
signal om handlingskraft och pålitlighet. Kulturer kan bli skilda från varandra genom 
de skillnader i delade uppfattningar om vad de förväntar och tillskriver sin miljö. 
Harris & Moran (1999, s. 22) diskuterar vikten med kunskap om kultur och hävdar att 
kultur är ett fundamentalt verktyg för att kunna lösa gruppbaserade problem som 
uppstår i en viss miljö. Författarna menar att en ledare som är kulturellt skicklig har 
en fördel i att effektivt kunna leda globala företag. Ledare som innehar en förståelse 
för skillnader i människors tankesätt och värderingar har lättare att uppmuntra 
samarbeten och få grupper att uppnå gemensamma mål. 
 
Med utgångspunkt av ovan förda resonemang definieras kultur i denna rapport som 
en uppsättning mentalt inlärda antaganden som tillsammans vägleder våra tankar, 
tolkningar och beteenden. Genom att studera kultur kan organisationer bli effektivare 
i sitt sätt att stärka samarbete och uppnå gemensamma mål. 
 
 

3.2 Nationell kultur 
Hofstede et al. (2010, s. 40-41) definierar nationer som politiska enheter i vilka 
världen är uppdelad och där en av varje individ är tänkt att tillhöra. Begreppet 
nationell kultur blir ett sätt att referera till den allmänna karakteristik hos en specifik 
befolkning, t.ex. ett riksspråk som dominerar, ett nationellt politisk system och en 
nationell marknad för vissa färdigheter, produkter och tjänster. Att använda nationella 
gränser som kulturella gränser underlättar den statistiska indelningen. Dock diskuteras 
det om nationella gränser är rätt kriterier att för att urskilja kultur eller om regioner, 
samhällen, religion och etnisk tillhörighet bör föredras (Scheffknecht 2012, s. 75). 
Hofstede et al. (2010, s. 41) menar att nationer inte kan likställas med samhällen. 
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Historisk sett är samhällen organiskt utvecklade former av social organisation. 
Nationalitet bör användas med en försiktighet om man studerar kulturella skillnader, 
likväl är det ofta det enda möjliga kriteriet för en klassificering. Det finns tre olika 
typer av skillnader mellan länder: identitet, värderingar och institutioner. Identitet är 
ofta kopplad till språket och/eller religiös anslutning. Den är synlig för både 
identitetshavare samt för den omgivningen som inte delar denna. Värderingar är 
implicita och beskrivs som osynliga och är svårare att beskriva, då det innebär att vi 
måste ifrågasätta våra motiv, känslor och tabun. Länder skiljer sig åt när det gäller 
institutioner, såsom regeringssystem och lagar, organisation kring familjelivet, 
utbildning, näringsliv m.m. (Hofstede et al. 2010, s. 42- 43). Det finns många forskare 
som har gjort undersökningar på nationell kultur och kulturella skillnader. Vid 
forskning talas ofta om kulturella dimensioner. Varje dimension är en aspekt av en 
kultur som kan mätas i förhållande till andra kulturer. Dessa dimensioner kan ge en 
bättre förståelse hur individer i olika länder tänker och agerar. 

3.2.1 Hofstedes kulturdimensioner  
Geert Hofstede fick möjligheten att genomföra en enkätundersökning på det 
multinationella företaget IBM, med över 116 000 svar om människors värderingar, 
som besvarats av individer från 72 länder runt om i världen (Hofstede & Bond, 1988, 
s. 9). Denna studie ledde till fyra dimensioner som identifierar kulturella skillnader. 
Maktdistans definieras av Hofstede som den grad i vilken mindre inflytelserika 
medlemmarna av organisationer och institutioner i ett land förväntar sig och 
accepterar att makten är ojämnt fördelat (Hofstede et al. 2010, s. 83). Kollektivism 
kontra individualism. Dimensionen innebär i vilken grad individerna är integrerade i 
grupper. I en individualistisk kultur går individens intresse före gruppens, medan i en 
kollektiv kultur går gruppens intresse före individens (Hofstede et al. 2010, s. 118-
119). I den tredje distinktionen maskulinitet kontra femininet, behandlar Hofstede 
vikten av ”maskulina” kontra ”feminina” värden. Typiska ”maskulina” värden anses 
vara status, självsäkerhet, framgång och prestation. ”Feminina” värden anses vikten 
ligga på relationer, solidaritet, livskvalité och samarbete (Hofstede et al. 2010, s. 175-
176). Den fjärde dimensionen osäkerhetsundvikande definieras i vilken utsträckning 
som individer i en kultur känner sig hotade av osäkra och okända situationer 
(Hofstede et al. 2010, s. 235). Under senare tid kompletterades dessa fyra 
dimensionerna med ytterligare en dimension efter vidare forskning från Asien. Den 
blev kallad långsiktig kontra kortsiktig inriktning. Individer i långsiktiga kulturer 
tenderar att ha värderingar fokuserade på framtiden. Individer i kortsiktiga kulturer är 
mer fokuserade gällande det nutiden (Hostede et al. 2010, s. 290-291). 
 

3.2.2 Kritik mot Hofstede  
Trots att Hofstedes ursprungsundersökning baseras på uppgifter från 1967 har 
Hofstede fortsatt att undersöka kulturella skillnader med samma utgångspunkter och 
annan forskning på området är ofta starkt influerad av honom. I nedanstående avsnitt 
kommer vi förklara kulturella dimensioner delvis med hjälp av Hofstedes dimensioner 
och vi finner därför det aktuellt att presentera en del av den kritik som Hofstede fått 
för sin forskning. En av kritikerna är McSweeney (2003, s. 3) som ifrågasätter 
aktualiteten i Hofstedes forskning då den med viss justering grundar sig på samma 
antagande som gjordes i Hofstedes första studie. Då samhället är under ständig 
förändring är det inte troligt att de kulturella skillnaderna som utspelade sig 1967 
likställer de kulturella skillnaderna vi har idag (Baskerville 2003, s. 1). Vidare är det 
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svårt att dra slutsatsen att tjänstemän på IBM kan utgöra ett representativ urval av ett 
lands befolkning. IBM är ett amerikanskt företag och har en selektiv 
rekryteringsprocess där de rekryterar medarbetare som anser passar profilmässigt in 
till IBM (McSweeney 2003, s. 3). Mycket av Hofstedes forskning går ut på 
uniformitet i ett land vilket ofta inte överensstämmer. Brendan McSweeney menar att 
Hofstede inte tar hänsyn till heterogeniteten som finns i varje land och som också 
finns i resultaten vid närmare analys, istället vill Hofstede homogenisera för att få 
fram ett lands kultur. I sociologisk forskning (Encyclopedia of World Cultures 
(O’Leary & Levinson, 1991) identifieras 35 olika kulturer i 14 olika länder. I 
Västeuropa identifieras 81 olika kulturer i 32 länder. Att likställa en nation med en 
kultur blir med dessa mått felaktigt. Vidare är kultur ett alltför komplext och 
dynamiskt fenomen för att förklaras av poäng och parametrar.  
 
För att försöka förklara kulturen har vi gjort en avvägning av den kritik Hofstede fått 
samt den enorma genomslagskraft hans forskning fått. Vi har valt att delvis presentera 
Hofstedes forskning men också förstärkt avsnittet genom att undersöka aktuell 
forskning på området.  
 
 
 

3.3 De fyra kulturerna 
 

3.3.1 Kultur i Kina 
Ett kritiskt problem med kulturen i Kina är att det finns konkurrerande ideologier. 
Dessa härstammar från kommunist/socialist-eran och den nya ideologin av 
marknadssocialism. Den traditionella kulturen är starkt influerad av konfucianismen 
som betonar hierarkiska relationer (Dong & Liu 2010, s. 223). Konfucianismen är inte 
en religion utan en uppsättning av pragmatiska regler att använda i det dagliga livet. 
Dessa pragmatiska regler härrör från kinesisk historia och spelar en viktig roll i den 
kinesiska affärskulturen. Konfucianismen beskrivs som traditionella värderingar och 
normer som människan ska sträva efter, som till exempel harmoni, traditionen av att 
gruppen går före individen, vikten av sociala relationer, ordning i den sociala 
hierarkin efter ålder och visdom samt undvikandet av konflikter (Ghauri & Fang 
2001, s. 309).  

Konfucianismens dynamik ligger till grund för Hofstedes femte dimension och visar 
att Kina har en långsiktig inriktning. Det hänvisas även till vikten av harmoni och att 
det finns en stabil hierarki (Hofstede et al. 2010, s. 294-299). Enligt Leung (2008, s. 
186) accepterar kineser hierarkier som en del av de traditionella värderingarna. 
Hofstedes undersökning visar att maktdistansen i Kina är hög. Det hierarkiska 
systemet är baserat på att både överordnad och underordnade anser att de inte är 
jämlika. De underställda är mycket beroende av sina chefer och de förväntar sig att 
överordnande ska bestämma. Underordnade anses ofta vara rädda för att uttrycka 
uppfattningar som inte sammanfaller med överordnades åsikter (Hofstede et al. 2010, 
s. 81, 83-84). Kina har en stark kollektivistiskt kultur, vilket menas att gruppens 
intresse går före individen. Individer integreras i tidig ålder i egengrupper med en 
stark sammanhållning som skyddar individen i utbyte mot lojalitet. På en arbetsplats 
är relationen mellan arbetsgivare och den anställde i grunden moraliska och ses som 
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ett familjeband där den personliga relationen går före uppgiften (Hofstede et al. 2010, 
s. 118-121). Leung (2008, s. 185) motsätter sig tillviss del av den kollektivistiska 
kulturen och menar att Kina kommer utveckla en mer individualistisk kultur. Efter 
den enorma ekonomiska tillväxten har individens intresse för status och 
förmögenheter blivit mer accepterat i de kulturella värderingarna.    

Fan & Zigang (2004, s. 87) påstår att Kina är ett relationsorienterat land. Människor 
lägger stort fokus på personliga relationer. Skapandet av starka kontakter och interna 
relationer innan affärer utförs eller när individer ingår i ett kontrakt är av stor vikt för 
kinesiska chefer. Affärsrelationer kommer först och affärer senare. Den aspekten 
skiljer sig mot västvärldens syn, där affärsrelationen kommer i andra hand (Seak & 
Enderwick 2008, s. 1299). Vem du känner har en stor inverkan för att få saker och 
ting gjorda, denna aspekt kallas för guanxi (Gesteland 2006, s. 15). Begreppet guanxi 
beskrivs som ett förhållande mellan två individer som är bundna av ett implicit 
kontrakt som grundas genom en lång relation med ömsesidiga förpliktelser, lojalitet 
och skyldigheter (Chen & Chen 2004, s. 306). Ett exempel är när en person erbjuder 
en tjänst till en annan så måste motparten vid ett annat tillfälle erbjuda en större tjänst. 
Detta blir en förmån för båda parterna om relationen fortsätter och gunaxi mellan dem 
kommer att bildas (Dong & Liu 2010, s. 230). Dong & Liu (2010, s. 230) menar att 
affärskulturen i Kina är djupt influerat av guanxi. Kinesiska chefer använder sin 
personliga guanxi för att utbyta information, förhandla med myndigheter och 
påskynda beslutsprocesser. Chen & Chen (2004, s. 321) diskuterar svårigheten för 
utländska ledare som arbetar i kinesiska organisationer som är opersonliga och inte 
skapar sociala relationer med kineserna. För att bilda guanxi i Kina krävs en villighet 
att bli involverad socialt med andra medlemmar i organisationen, samt att låta andra 
bli involverade av sitt personliga liv. 
 

3.3.2 Kultur i Sverige 
I en skala mellan jämlika kulturer och hierarkiska kulter skulle Sverige bli placerade 
långt ner mot den jämlika sidan tillsammans med övriga nordiska länder (Gesteland 
2005, s. 301). Bjerke (1998, s. 228) menar att skandinaver lever i mycket jämlika 
samhällen. Normen i en skandinavisk kultur är att olikheter i samhället bör 
minimeras. I samhället finns en rättviseuppfattning som innebär att alla har lika 
rättigheter. Lagar och regler gäller för alla och privilegier anses inte acceptabla. 
Skandinaver är individualistiska i den mån att de fortfarande kan acceptera regler och 
regleringar. I arbetet lägger individerna större vikt på frihet och utmaningar. Hierarki i 
svensk kultur betyder att olika roller etableras av konventionella skäl. Organisationer 
har en vertikal kommunikation och de anställda är inte rädda för att utrycka en annan 
åsikt än sin chef. Organisationerna är decentraliserade och platta. Ledarstilarna är 
mindre formella och det finns ett demokratiskt beslutsfattande (Bjerke 1998, s. 228-
229). Hofstede et al. (2010, s. 83-84) menar att maktdistansen i Sverige är väldigt låg 
och att och underställda är mindre beroende av sina chefer och tenderar att föredra 
konsultation. Relationen är ett ömsesidigt beroende mellan chef och underställd. De 
överordnade bör vara tillgängliga för de underordnade och de underordnade förväntar 
sig att bli tillfrågade innan ett beslut som påverkar deras arbete fattas. En annan 
dimension som starkt förknippas med Sverige enligt Hofstede et al. (2010, s. 179) är 
att kulturen är extremt feminin. I feminina kulturer föredrar individer att lösa 
konflikter genom att förhandla och kompromissa. Tanken är att individer diskuterar 
och samarbetar för att finna lösningar och senare fatta beslut på konsensus (Hofstede 
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et al. 2010, s. 206-207). Det som symboliserar den feminina kulturen är jämlika 
familjesituationer. Försörjning samt omvårdnaden delas av båda parter. Situationen i 
arbetslivet är inriktad att båda könen kan välja att göra karriär och det finns en större 
andel kvinnor på högre nivåer i arbetslivet (Hofstede et al. 2010 s. 193, 211). 

 
3.3.3 Kultur i Belgien 
Mortelmans et al. (2009, s. 541) diskuterar svårigheten med att inkludera Belgien i en 
större internationell studie. Landet är uppdelat i två regioner, Flandern i norr och 
Vallonien i söder och det finns stora skillnader i språk, historisk bakgrund och 
religioner som skapar starka kulturella skillnader. Det som utmärker Belgiens kultur 
enligt Hofstede et al. (2010, s. 235-236, 258-259) är dimensionen av ett starkt 
osäkerhetsundvikande. Detta innebär att landets kultur bidrar till ett behov av 
byråkrati och regler. Osäkerhetsundvikandet med regler och byråkrati mildrar stress, 
ångest och osäkerheter. Detta tar sig uttryck på belgiska arbetsplatser. Starkt 
osäkerhetsundvikande samhällen har mer formella och informella regler som 
kontrollerar vilka rättigheter och skyldigheter anställda och arbetsgivare har. En 
annan dimension som är starkt kopplat till Belgiens kultur är individualism. Faktorer 
som fritid, frihet och personliga utmaningar kan relateras till denna och faktorerna 
betonar individens oberoende i förhållande till organisationen (Hofstede et al. 2010, s. 
120-122). I den individualistiska kulturen är relationen mellan arbetsgivare och den 
anställda ett kontrakt mellan två parter och uppgiften i arbetet går före den personliga 
relationen (Hofstede et al. 2010, s. 159) 

 
3.3.4 Kultur i USA 
Kulturen i USA beskrivs enligt Gesteland (2005, s. 340) som ett mångkulturellt 
samhälle med flera etniska tillhörigheter där det skillnaderna till trots återfinns en 
liknande affärskultur. Amerikaner beskrivs som tidsmedvetna och uttrycket “tid är 
pengar” gör amerikanarna otåliga vid långsamma beslutsprocesser. Beslut tas ofta 
snabbt. Amerikaner ses även som affärsfokuserade, vilket menas att relationsskapande 
med motparten inte anses viktigt vid affärer. Hofstede et al. (2010, s. 120-122) 
påpekar att USA har en stark individualistisk kultur. Individens intresse går före 
gruppens. I den individualistiska kulturen ska chefen leda individen och underställdas 
prestationer drivs av belöningar och bonusar. Relationen mellan arbetsgivare och den 
anställda är ett kontrakt mellan två parter och uppgiften i arbetet går före den 
personliga relationen. En annan dimension enligt Hofstede et al. (2010, s. 175-177) 
som existerar i USA är maskulinitet. Maskulina värden som framgång, status, 
prestation och självsäkerhet är eftersträvansvärda. Värden som beskriver att 
möjligheter för att kunna avancera i arbetet och kunna få en högre inkomst. Arbetet 
ska erbjuda utmaningar som ger en känsla att individen har uppnått något. Viktigt är 
även erkännandet av prestationer. En maskulin kultur påverkar även valet att göra 
karriär. Män förväntas att göra karriär och kvinnor kan välja att göra karriär. Normen 
i en maskulin kultur är att mannen ska försörja familjen medan kvinnan sköter 
omvårdnaden (Hofstede et al. 2010, s. 209).  
 
Av ovan förda resonemang uttolkas distinkta kulturella skillnader mellan länderna 
där Volvo har stora verksamheter. Eftersom att kultur medverkar till att styra 
antaganden värderingar och beteenden är slutsatsen av detta avsnitt att Volvos 
verksamheter skiljer sig åt i de olika länderna. Det är därför troligt att de kulturella 
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skillnaderna mellan expatriatens hem och värdland påverkan expatriaten i sitt arbete.  
 

3.4 Organisationskultur 
Organisationskultur har som begrepp diskuteras under lång tid och kan enligt Martin 
(2004, s. 4) delas in i tre doktriner, integrations-, differentierings- och 
fragmenteringsperspektivet. Integrationsperspektivet är det perspektiv som främst 
dominerat forskningen om organisationskultur. Inom perspektivet talas det om att 
kultur karakteriseras av stabilitet, organisationskonsensus och klarhet. Schein är en av 
de mest framgångsrika i området och förklarar organisationskultur som ”ett mönster 
av gemensamt inlärda grundläggande antaganden” (Schein 2010, s. 18). Detta 
mönster av antagande återfinns när medarbetarna löser problem. Nya medarbetare blir 
introducerade till tankesättet som det rätta sättet att tänka och agera i relation till 
problemen. Olika avdelningar kan ha olika tankesätt men organisationskulturen är den 
kultur som spänner över samtliga funktioner i ett företag. Organisationskulturen 
influerar således olika funktioner och styr hur medarbetarna agerar och tänker när de 
utför sina uppgifter (Schein 2010, s. 17). Cameron & Quinn’s (1999) sätt att förhålla 
sig till organisationskultur liknar Scheins förhållningssätt. De uttrycker 
grundläggande antaganden och värderingar som tas för givna, förhoppningar och 
kollektiva minnesbilder. Men också en allmän ideologi som sprider vidare denna 
kultur. Jaskyte (2010, s. 436) menar att organisationskulturen kan fungera som ett 
verktyg för att skapa engagemang hos medarbetare i organisationen. En stark 
organisationskultur gör det lättare att driva förändring och få medarbetare att jobba åt 
samma mål. Kulturen kan genom detta fungera som ett informellt styrinstrument. Ray 
(1986) menar att eftersom organisationskultur går att påverka så kan ledningen 
implementera ideologier, samstämmighet och känslomässiga band till organisationen. 
Styrningen kan då bli kraftfull eftersom den spelar på andra instrument än normala 
styrmedel. 
 
Både nationell kultur och organisationskultur influerar således den enskilda 
medarbetarens antaganden, tolkningar och beteende samt att det är troligt att det inom 
samma multinationella företag finns kulturella skillnader i de olika länderna företaget 
är verksamt i. På grund av att organisationskulturen kan fungera som ett 
styrinstrument (Jaskyte 2010, s. 436) där medarbetarna skapar känslomässiga band till 
organisationen är det också troligt att en stark organisationskultur kan minska de 
landskulturella skillnaderna inom organisationen (Scheffknecht 2012, s. 76). 
Waldman et al. (2012, s. 37) menar att multinationella bolag med en stark 
företagskultur har mindre problem med kulturella skillnader till följd av att 
medarbetarna i organisationen identifierar sig med organisationens kultur i högre 
utsträckning än sitt lands kultur. 
 
Av ovan förda resonemang är utgångspunkten i rapporten att både den nationella- 
och organisationskulturen påverkar medarbetares antaganden, tolkningar och 
beteenden. I multinationella organisationer kan en stark organisationskultur minska 
missförstånd och haverier till följd av de landskulturella skillnaderna. 
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3.5 Expatriater och kulturella skillnader  
Att leda processer med expatriater kan vara en krävande process både för 
organisationen (Wann-Yih & Bodigerel-Koehler 2013, s. 4027-4048) och expatriaten 
själv (Zhang 2013, s. 179).  Svårigheter som expatriater upplever är i många fall 
kulturellt betingade. Vid arbete utomlands krävs en direkt anpassning från miljön där 
medarbetaren kommer ifrån till ett beteende som anses korrekt av medarbetare i den 
nya kulturen (Zhang 2013, s. 180).  
 
Enligt Sims & Schrader (2004, s. 74) drabbas expatriater ofta av en kulturell chock. 
Kulturell chock kan beskrivas som den våg av känslor som medarbetaren känner från 
att arbeta i det nya landet. Chocken kan komma både direkt vid flytt men kan också 
smyga på och frustrera medarbetaren sakta under lång tid. Till slut blir frustrationen 
så påtaglig att det kan resultera i stark hemlängtan, en explosion av ilska eller 
depression. Den kulturella chocken grundas i stressen och osäkerheten som 
expatriaten känner till följd av fundamentala skillnaderna i värderingar och 
uppfattningar och förväntningarna på expatriatens anpassning till den rådande 
kulturen. Rekryteringsprocessen till positioner utomlands har ofta grundats på viljan 
hos den aktuella personen att åka utomlands och tekniska kompetensen hos 
medarbetaren. Istället lyfter Zhang (2013, s. 4027) fram att rekrytering med mer fokus 
på hur den aktuella medarbetarens förmåga att anpassa sig till nya miljöer bidrar till 
en ökad effektivitet. Nedan kommer en redogörelse för de aspekter som forskningen 
lyfter fram som viktiga för effektiv kulturell anpassning.  

 
 
3.5.1 Expatriaters egenskaper och kulturella anpassning  
Kulturell anpassning är den grad av psykologisk komfort som expatriaten känner med 
olika aspekter av kulturen i värdlandet (Black et al. 1991, s. 314). Konceptet kulturell 
anpassning är brett och täcker av såväl den psykologiska komforten i värdlandet, 
komforten med levnadsvillkor, mat, klimat, transportsystem och 
myndighetsadministration samt hur väl medarbetaren interagerar med personer från 
värdlandet både på och utanför arbetet. Enligt Wann-Yih & Bodigerel-Koehler (2013, 
s. 4033) kan expatriaters förmåga till kulturell anpassning tränas upp genom kulturell 
träning men även individuella personlighetsdrag är viktiga för en effektiv anpassning. 
I studien presenterar de ett antal multikulturella personlighetsdrag, framförallt är 
kulturell empati, kulturell flexibilitet, emotionell stabilitet och icke-etnocentrism 
viktiga för den psykologiska komforten hos expatriaten (Wann-Yih & Bodigerel-
Koehler 2013, s. 4041). Till dessa kan kulturell intelligens tillägas, begreppet är nytt 
men har fått stor genomslagskraft de senaste åren (Zhang 2013, s. 185).  
 
Kulturell flexibilitet 
Kulturell flexibilitet handlar om i vilken grad expatriaten är öppen för beteende och 
nya aktiviteter i den nya kulturella kontexten. Eftersom släktingar och vänner som 
expatriaterna annars umgås med är långt borta och de aktiviteter som expatriaterna 
utför utanför arbetet kanske inte är möjliga att utföra i det nya landet, är det viktigt att 
skapa nya relationer och aktiviteter för att trivas i den nya kulturen. Det är viktigt för 
expatriaten att ha en motivation till socialt initiativ och att testa på nya saker annars 
riskerar denne att drabbas av känslor som isolering och frustration i det nya landet 
(Sims et al. 2004, s. 80). Socialt initiativ medverkar till att expatriater har bättre 
interagerande, anledningen är att de med större trolighet har relationer med 
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medarbetare och därför en högre grad av psykologisk komfort när de interagerar med 
medarbetare från värdlandet både på och utanför arbetsplatsen (Wann-Yih & 
Bodigerel-Koehler 2013, s. 4041). Kunskap och motivation till att lära sig det lokala 
språket har visat sig vara en viktig aspekt för att anpassa sig till en ny kultur. Genom 
kunskap om det lokala språket får expatriaten del av mer information och har lättare 
att skapa informella kontakter i värdlandet (Puck et al. 2009, s. 2193). 
 
Emotionell stabilitet 
Emotionell stabilitet bidrar till ett bättre psykologiskt mående på grund av att de bättre 
hanterar stress påverkad av den främmande miljön. Sims et al. (2004, s. 81) påpekar 
att arbetet som expatriat kan resultera i mycket stress och personens individuella 
egenskap att hantera stressen är betydande för lyckas anpassa sig till den nya 
kulturella kontexten.  
 
Etnocentrism 
Wann-Yih & Bodigerel-Koehler (2013, s. 4033) beskriver vidare etnocentrism som en 
viktig aspekt med hänsyn till kulturell anpassning. En etnocentristisk person tenderar 
att tycka den egna kulturens normer och värderingar står högre än värderingar och 
normer i värdlandets kultur. På grund av detta gör en etnocentrisk person ingen 
ansträngning till att modifiera sitt beteende i den nya kulturen vilket får till följd att 
expatriaten får negativ respons som kan resultera i stress (Sims et al. 2004, s. 81). 
Kulturell empati underlättar interaktion med medarbetare från värdlandet. Expatriater 
som har förmåga att sympatisera med känslor, tankar och beteende hos medarbetare i 
värdlandet erhåller bättre relationer i värdlandet.  
 
Kulturell intelligens (CQ) 
Det ökade intresset för olika sorters intelligens har resulterat i att begreppet 
kategoriserats till flera olika dimensioner. Kulturell intelligens är en dimension 
skapad ur emotionell intelligens, social intelligens och generell mental förmåga och 
överlappar dessa tre intelligenskvoter men är distanserad från dessa i avseendet att 
kulturell intelligens inte är bunden till en specifik kultur. Kulturell intelligens är en 
slags lyhördhet som mäter förmågan att anpassa sig till och fungera i kulturer oavsett 
vilken kulturell kontext expatriaten möter. CQ syftar således till egenskaper som har 
relevans till situationer med kulturell mångfald. Ang et al. (2006, s. 119) förklarar 
kulturell intelligens med lyhördhet och förmågan att förstå och erhålla kultur, 
kännedom om kulturella strukturer samt förmågan att visa passande verbala och 
ickeverbala handlingar i kulturellt skiftande miljöer. Eftersom kulturell intelligens är 
ett relativt nytt begrepp har dess innebörd för den kulturella anpassningen endast 
studerats i ett fåtal studier (Huff 2013 s. 606). I en nyligen släppt studie påvisar Zhang 
(2013, s. 185) med utgångspunkt av Ang. et als (2006) dimensioner att högre nivåer 
av kulturell intelligens indikerar högre nivå av både sociokulturell och psykologisk 
anpassning (Zhang 2013, s. 185). Medarbetare som förflyttas till länder med stora 
kulturella skillnader bör därför tillägnas mer träning både i de olika dimensionerna 
och landspecifik kultur. Huff (2013, s. 596-610) testar samma dimensioner i en annan 
studie och kommer fram till att samtliga dimensioner är viktiga för att anpassa sig till 
nya kulturer men att beteendedimensionen är den klart viktigaste. Förmågan att samla 
energi till att lära sig om och fungera i interkulturella situationer är mycket viktig inte 
bara för att anpassa sig till nya kontexter utan det indikerar också en tillfredsställelse 
av sitt arbete och liv i en annan kulturell kontext (Huff 2013, s. 608). 
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3.5.2 Expatriatens familj 
Haslberger & Brewster (2008, s. 335) påpekar att expatriater som tar med sin familj 
kan uppleva en större komplexitet i den kulturella anpassningen än expatriater som 
inte har en familj med sig. Om familjen inte anpassar sig har detta en spillover-effekt 
vilket går utöver arbetet (Takeuchi et al. 2002, s.352). Andreasson (2008, s. 392) 
diskuterar vikten vid att den medföljande maken eller makan anpassar sig kulturen. 
Denne har ofta en svår roll, då barnen som går i skolan eller dagisverksamhet och 
mannen eller kvinnan arbetar och då kommer i kontakt med kulturen och har lättare 
att anpassa sig till den nya kulturen. Problemet med anpassning för den medföljande 
maken eller makan har under tid utvecklats till att bli större då denne oftare nuförtiden 
har en karriär hemma och inte är van vid att vara hemma under dagarna. Familjens 
påverkan på expatriateperioden är en aspekt som ofta glöms bort av både forskning 
och organisationer. På grund av den direkta effekten familjen har på expatriatens 
kulturella anpassning bör den få mer uppmärksamhet då effekterna av att familjen inte 
trivs i den nya kulturen kan leda till både splittring av familjer och att expatriater åker 
hem i förtid (Haslberger & Brewster 2008, s. 325). Sims et al. (2004, s. 77) 
konstaterar att familjer med små barn löper större risk att drabbas av kulturell chock 
än familjer med äldre barn. 
 

3.5.3 Stöd från organisationen  
Stöd från organisationen kan enligt Sims et al. (2004, s. 83) delas in i både 
förberedande support inför en resa och stöd när expatriaten väl är på plats i det nya 
landet. När organisationens stöd mäts används ofta den grad som organisationen bryr 
sig om expatriatens välmående. Till den förberedande supporten hör kulturell träning, 
nivå på expatriatens löne- och förmånspaket, utvecklingsplan och information om 
tjänst efter expatriatuppdraget är avslutat. Det har även visat sig ett samband mellan 
kulturell chock och det stöd som medarbetaren upplever att denne får organisationen i 
värdlandet. Till denna typ av stöd hör stöd med praktiska saker och kulturell träning 
på plats.  
 
För att undersöka hur kulturella skillnader påverkar expatriatens arbete är 
resonemanget i avsnittet ovan att det inte är tillräckligt att undersöka den kulturella 
distansen mellan expatriatens hemland och värdland. Även medarbetarens 
egenskaper som kulturell flexibilitet, emotionell stabilitet och kulturell intelligens 
påverkar den kulturella anpassningen.  
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4. Resultat  
 
 
Avsnittet utgår från de fyra frågeställningarna som återfinns under syftet i 
inledningen av uppsatsen. Först redogörs för hur expatriaterna upplever kulturella 
skillnader. Därefter redogörs för hur företagskulturen påverkar de landskulturella 
skillnaderna. I avsnittets sista del beskrivs vilka faktorer som respondenterna anser 
som mest utmanande med att arbeta i en ny kultur och vilka egenskaper som är 
viktiga för att anpassa sig till nya kulturer. 
_____________________________________________________________________ 
 

4.1 I vilken grad upplever expatriater kulturella skillnader?  
I avsnittet om kulturella skillnader ämnas inte förklara den “riktiga och enda” 
kulturen i värdlandet. Vi menar inte att vi kan generalisera detta resultat till en hel 
kultur utan snarare förklara hur våra respondenter upplever de kulturella skillnaderna i 
landet och hur dessa påverkar arbetet som expatriat. 
 

4.1.2 Kultur i Belgien  
Belgien beskrivs av respondent 1 som ett dynamiskt land med flera olika kulturer. 
Landet är uppdelat i två områden, Vallonien som ligger i södra delen av Belgien och 
Flandern som ligger i norra Belgien. Vallonien anses vara av sydeuropeiskt karaktär, 
människorna har ett avslappnat förhållningssätt till livet och är i större grad 
serviceinriktade. Respondenterna 1 och 2 som arbetar i Flandern beskriver kulturen 
där som resultatinriktad och målstyrd. Respondent 1 anser att kulturen är målinriktad 
och målfokuserad, vilket grundas av att konkurrenssituationen är mer påtaglig. 
Belgiens kultur upplevs mer hierarkisk i jämförelse med Sverige. Respondent 1 
menar; “i en organisation som bedriver massproduktion, behöver det finnas en viss 
hierarkisk struktur för att kunna skapa en ordning när verksamheten innefattar 
mycket människor”. Enligt respondent 2 följs den hierarkiska kulturen av en stark 
byråkrati med rutiner, instruktioner och rollbeskrivningar som anses viktigt för att 
minska osäkerheter i arbetet.  
 
Både respondent 1 och 2 upplever att den hierarkiska strukturen skapar fördelar som 
ledare och underlättar att bedriva ledarskap eftersom det finns en högre tilltro till det 
ledarskap som existerar. Effekterna av den hierarkiska strukturen är att den skapar 
snabbare beslutsvägar och en större handlingskraft vilket respondenterna upplever 
som positivt.  Respondent 2 menar att det är lättare att bedriva ledarskap eftersom det 
är ett begränsat antal individer som är involverade i beslutsfattandet. “Jag kallade in 
fabriksledningen till ett taktiskt mötesforum på fredagen, där vi bestämde ett antal 
taktiska beslut som behövde verkställas och på måndagen gick vi ut och gjorde det. 
Detta skulle nästan eller knappast vara möjligt i Sverige”.  
 
Respondenterna 1 och 2 menar att ledaren och den hierarkiska strukturen har en 
väsentlig roll i den belgiska kulturen, dock anser respondent 2 att klimatet är öppet 
och att den finns en acceptans för att visa att man är duktig. “Det är väldigt högt i tak 
i Belgien, personer visar känslor på ett tydligare sätt och är inte rädda att höja 
rösten”. Enligt respondent 2 kan svenskarna upplevas som konflikträdda, medan det i 
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Belgien är accepterat att uttrycka åsikter på ett tydligt sätt och konflikter är mindre 
vanligt. Respondenterna 1 och 2 upplever dock att de kulturella skillnaderna mellan 
Sverige och Belgien är relativt små. Anledningen är att många personer har förflyttas 
mellan länderna och fabrikerna och där av har de kulturella skillnaderna minskat. 
Respondent 2 förklarar; “Fabriken i Belgien har vi haft i 50 år och till viss del har de 
kulturella missuppfattningarna suddas ut. För det arbetar mycket svenskar här och 
det är enkelt att åka hit”.   
 
 

4.1.3 Kultur i Kina 
Respondent 3 påpekar en hög grad av komplexitet med att beskriva kulturen i Kina. 
När kultur handlar om individen, vilken historia eller vilken utvecklingsfas landet 
befinner sig i, påverkar detta hur kulturen formas i landet.  Kina upplevs som ett land 
som ligger efter utvecklingsmässigt även om en del av landets utveckling ligger 
jämsides med västvärlden så råder det obalans i utvecklingen. Respondent 3 påstår att 
det finns stora möjligheter att utveckla väsentliga delar av organisationen och 
exemplifierar att HR-organisationen mer ses som en administrationsenhet i Kina. 
Kulturella skillnader som respondenterna 3 och 4 upplever är att levnadsstandarden är 
sämre med boende och luftföroreningar som påverkar det dagliga livet. Respondent 3 
poängterar att; ”Det är mögel i alla hus och kineserna har inte kommit långt med 
byggnadsstandaren i landet, det är också ett problem att finna boenden.”  
 
Historiskt sett grundas den kinesiska kulturen av en envåldshärskare som har följt 
med under århundranden. Denna historik präglar dagens politik med ett enpartistyre 
som har fostrats en anda där en person talar och en person har rätt menar respondent 
3. Denna anda är något som visar sig tydligt i samhället och som skiljer sig från den 
svenska kulturen. “I skolan fostras man i den andan, där personen blir tillsagd att 
tala och har då rätten att tala och att det är en person som har rätt i klassrummet. I 
det svenska klassrummet diskuterar man ett ämne och det finns inget rätt eller fel”. 
Kulturen speglar även av sig i arbetslivet påstår respondent 3, att det finns en respekt 
för andra och det inväntas tillåtelse för att få tala. “Vi försöker få medarbetare som 
går utanför den kinesiska ramen och berätta om något är fel eller våga hävda sig”. 
 
Respondenten 3 menar att det finns en skillnad med att leda svenska kontra kinesiska 
medarbetare. I Kina handlar det om att sträva efter att skapa en relation och ett 
förtroende mellan ledare och medarbetare. Detta för att kineser ska öppna upp sig och 
våga ta plats i arbetet. “Det kan finnas bakomliggande faktorer när kineser uttalar sig 
som man i Sverige hade sagt på ett mer öppet sätt”. Respondenten 3 menar att det 
finns en kulturell skillnad hur man uttrycker sig i Kina i jämförelse med Sverige. “Ett 
”ja” i Kina kan betyda ett antal olika saker, det kan till och med betyda ett ”nej”. 
Säger man “ja” till något på en svensk arbetsplats är det ett skrivet kontrakt, där har 
vi en extrem kulturell motsats”.  
 

4.1.4 Kultur i Sverige  
Svensk kultur beskrivs av majoriteten respondenterna som den kultur som har störst 
påverkan på företagskulturen. Den beskrivs också som mycket speciell ur ett 
internationellt perspektiv. Den svenska affärskulturen präglar inte bara det 
professionella livet utan också sättet som man lever i Sverige. Enligt respondent 4 har 
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Sverige ett mycket speciellt sätt att ställa sig till arbetet och beskriver att man i 
Sverige i högre grad ’arbetar för att leva’ än att ’leva för att arbeta’, vilket är en stor 
skillnad till i första hand Kina men också USA. Det speciella med den svenska 
företagskulturen är den platta organisationen och stävan efter konsensus menar 
majoriteten av respondenterna. Det är vanligt att beslut tas i enighet och det lämnas 
mycket utrymme till diskussioner där medarbetare får komma med förslag och egna 
idéer. Det är inte ovanligt att en chef i en svensk kultur möts av ifrågasättande. 
Medarbetare i Sverige förväntar sig att kunna utföra uppgifter med stor flexibilitet och 
själv få bestämma för hur mål ska uppnås. Klimatet på den svenska arbetsplatsen 
beskrivs som mycket öppen och demokratisk. Det sociala samspelet på arbetsplatsen 
beskrivs som en mycket betydande aspekt och för svenska medarbetare är det viktigt 
att även känna varandra på en privat nivå i högre uträckning än de andra länderna 
vilket resulterat i att tid avsätts till att man dricker kaffe och fikar tillsammans. Att 
vara chef i Sverige beskrivs av respondent 2 som en ganska komplex uppgift eftersom 
fler personer ska vara delaktiga i beslutsfattandet och det är en högre grad av skepsis 
och ifrågasättande av en ledares direktiv. Beslutsfattandet kan på grund av mängden 
av personer som är delaktiga och det stora utrymmet för diskussioner upplevas som 
tidskrävande.  
 
Sverige beskrivs vidare som inåtvända och fasta i tron om att det svenska sättet att 
leda företag är det bästa sättet. Enligt respondent 6 tenderar den svenska kulturen att 
vara introvert och man är inte särskilt intresserad av att lära sig av andra marknader. 
Enligt respondent 4 påverkar den introverta attityden arbetet i Sverige. “Det är lätt att 
sitta på sina kontor i Göteborg med tron att solen går upp och ner över Torslanda, 
här har vi alla lösningar och det är marknaderna som inte vem om det än. Så jag har 
helt klart en del arbete att göra”.  
 
Den svenska kulturen beskrivs enligt respondent 4 som lätt att komma till, framförallt 
ur familjesynpunkt. I den svenska kulturen är familjen i centrum och balansen mellan 
fritid och arbete gör det lätt att hitta tid för att umgås med familjen. Vidare beskrivs 
den svenska kulturen som barnvänlig och skolorna beskrivs som bra. I den svenska 
kulturen är normen att båda föräldrar ska arbeta och det beskrivs som att personer i 
den svenska kulturen har svårt att förstå hur en make eller maka kan arbeta medan den 
andra stannar hemma, expatriater kan i dessa fall mötas av ifrågasättande och kulturen 
kan i detta fall beskrivas som något dömande. Respondent 4 fortsätter; “Du skulle bli 
förvånad över hur många som frågar henne vad hon gör på dagarna när hon inte 
arbetar”. Till följd av normen att båda ska arbeta är det svårt för maken eller makan 
som inte arbetar att hitta saker att aktivera sig med under dagarna.  
 

4.1.5 Kultur i USA 
Trots att Volvo i många avseenden enligt respondenterna lyckats implementera den 
skandinaviska kulturen inom Volvo upplevs den amerikanska kulturen som klart mer 
auktoritär än den svenska. Respondent 5 påstår att; “En chef är mer CHEF i USA”. 
Detta får till följd att det inte lämnas samma utrymme till medarbetarna att komma 
med egna idéer att vara delaktiga i beslut som på huvudkontoret. Det auktoritära 
ledarskapet beskrivs som inrotad i kulturen och för respondent 5 kan det vara svårt att 
bedriva det skandinaviska ledarskapet. “Vi har försökt att få medarbetare mer 
involverade i beslut och medan vissa känt sig bekväma med det och hoppat på direkt 
så finns det andra som tycker det är rent nonsens, såhär ska det inte gå till utan det är 
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chefens uppgift”.  Respondent 6 beskriver att en del medarbetare inte tycker att det är 
passande att en ledare delegerar ut sin makt och medarbetare i USA tenderar att kräva 
en högre grad av detaljstyrning.  
 
I USA uppfattas konsensus, öppna diskussioner och debatter om beslut som 
tidskrävande i högre grad än på huvudkontoret. Respondent 4 anser att; “I USA är 
Volvo väldigt ’lean’. Vi har inte råd att förlora tid på debatter om beslut”. Man är 
väldigt måna om att personalstyrkan drar åt samma håll och eftersträvar en 
samstämmighet, däremot görs inte utrymme för diskussion för att se till att så händer. 
Respondent 5 beskriver en förändringssituation i USA där ledarna inte gav mycket 
utrymme till diskussion. “Okej, vi ska åt det här hållet, här har ni målen och alla 
behöver vara med på detta. Är ni inte med oss så är ni mot oss och du behöver ni hitta 
ett annat ställe att arbeta på ”. En följd av att oviljan att ha öppna diskussioner och 
debattera om beslut kan för expatriaterna bli att strategier inte blir lika genomarbetade 
i USA men att tiden för implementering reduceras avsevärt. Respondent 6 påstår att; 
“Amerikanarna är generellt sämre på strategi, men mycket bättre och snabbare på att 
implementera saker och som expatriat kan du nästan bli rädd för hur snabbt saker 
och ting går härborta”.  
 
Respondent 6 som är expatriat i USA och kommer från Sverige menar att svenskar 
tenderar till att underskatta de kulturella skillnaderna i USA. ”Sverige som land har 
ingen inbyggd heder gentemot USA som andra europeiska länder och vi konsumerar 
TV-serier och musik från USA i hög grad samt kan språket vilket vaggar in oss i en 
falsk trygghet att vi känner till kulturen. Genom att vi känner till kulturen och förstår 
språket så höjs den kulturella ribban vilket blir problem för vi är ju de facto inte 
infödda”. Som chef från ett annat land i USA får man lägga mycket tid på att avkoda 
språket. Det amerikanska språket är mer positivt än det svenska och ett bra betyder 
inte samma sak. “Även fast du får ett officiellt kvitto på att något är bra så behöver 
inte det betyda att något är just bra, det finns mycket signaler mellan raderna som 
man till en början inte förstår.” 
 
Att komma till USA som expatriat upplevs positivt och kulturen upplevs 
välkomnande. Respondent 5 påstår; “Som utlänning eller Europé möts vi aldrig av 
något ifrågasättande, snarare av intresse. Det finns ett stort intresse för andra 
kulturer”. Eftersom kulturen också är uppbyggd kring att den ena av makarna stannar 
hemma finns ett stort utbud av aktiviteter för parten som inte arbetar. Däremot kan 
arbetsmarknaden upplevas som reglerad och om den andra parten skulle vilja arbeta 
kan problem uppkomma. Till en början kan expatriaterna uppleva en viss skepsis mot 
den positiva inställningen amerikanarna här. Respondent 6 menar att; “Det upplevs 
nog som ganska ytligt att allt är så ’great’ och ’fantastic’ men efter ett tag märker 
man att personerna faktiskt har ett mer positivt mind-set”. Respondenterna påstår 
även att Volvo anses som en attraktiv arbetsgivare och det finns en positiv inställning 
till varumärket Volvo som arbetsgivare. Respondenterna 5 och 6 menar att respekten 
är högre för myndigheter som polisväsende och brandkåren men också att respekten 
för myndigheterna bidrar till en ineffektivitet och bitvis seg administration och det tar 
rejäl tid för att lyckas få tillstånd och annan administration.  
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4.2  Hur påverkar företagskulturen de landskulturella 
skillnaderna?  
 

4.2.1 Respondenternas syn på Volvos företagskultur  
Respondenterna har gett relativt samstämmiga svar om hur de upplever 
företagskulturen på Volvo. Det mest framträdande är den höga graden av konsensus, 
att arbeta på Volvo innebär att du redan i juniora roller är med vid beslutsfattande och 
du har stor möjlighet att komma med egna förslag och idéer. Respondent 3 nämner att 
det nya ägarskapet inte har medfört någon ändring av den svenska kulturen “Geely 
har köpt oss för att vi är ett skandinaviskt företag och har den kultur som vi har”.  
Samtidigt som inga tydliga förändringar har skett till följd av ägarskapet upplever en 
stor majoritet av respondenterna att kulturen ändrats mycket under de senaste åren 
och graden av konsensus har blivit lägre. Respondent 2 berättar att; “Jag upplever att 
ledarskapet blivit mer internationellt, chefer har idag mer att säga till om och de 
ställer tydligare och hårdare krav idag”.  
 
De flesta respondenter uttrycker positiva åsikter om förändringen av kulturen. 
Respondent 6 menar att; “Vi har tidigare varit ett tekniskt styrt bolag av tjänstemän, 
att låta affärerna och kunderna styra är något jag tror mycket på”. ”Som bolag är vi 
extremt introverta, vi tittar inifrån och ut. Vi måste försöka förstå marknaden, förstå 
varför folk köper bilar för 600 000 kronor där värdet har halverats efter tre år men 
där de ändå är jävligt nöjda”. Hos våra respondenter kan vi tolka en optimism inför 
framtiden och flera tror att den nya kulturskiftningen inte bara är nödvändig men 
också kommer bli mycket lönsam. Respondent 2 anger att; “Vår önskade kultur är 
allt skapas kring människan, vilket jag upplever som ett skönt och pragmatiskt sätt att 
se vår verksamhet och som jag tror kommer bli mycket lönsam. Genom att vi sätter 
kundens behov i centrum och vi inser att kunden är viktigare för oss än vad vi är för 
kunden”.  
 
Hårdare konkurrens och nya marknader upplevs av respondenterna som två faktorer 
bakom kulturförändringen. Det mest framträdande i den nya kulturen är ett fokus på 
kunderna och marknaderna, fler internationella influenser och ett förändrat ledarskap 
där graden av konsensus har reducerats till förmån för snabbare beslutsvägar. 
Respondent 4 förklarar att; “Vi inte har råd att vara så demokratiska. Vi måste 
diskutera mindre och börja röra på oss i en viss riktning, för vår konkurrens rör sig 
och de väntar inte på oss och att kulturen har ändrats en del de senaste åren har varit 
positivt, mycket positivt”. 
 

4.2.2 Hur företagskulturen påverkar de landskulturella skillnaderna 
Enligt respondenterna har företagskulturen en viktig roll för att för att säkerställa att 
medarbetare jobbar åt samma håll och den reducerar till viss del missförstånd till följd 
av landskulturella skillnader. “Vi har ju våra grundvärderingar vilket influerar de 
som tar anställning på Volvo Cars, vilka regler och attityder som skall gälla” påstår 
respondent 5. Rekryteringsprocessen lyfts fram av respondent 3 som en faktor som 
reducerar de landskulturella skillnaderna. “Vi försöker ju hitta personerna som passar 
in i vår företagskultur”. Genom att rekrytera personer som passar in i den 
skandinaviska kulturen hoppas man kunna få medarbetare som aktivt kommer med 
egna förslag och bidrar med idéer.   



27	   	  

 
Att aktivt arbeta med företagskulturen och förklara att den skandinaviska kulturen 
som gäller minskar de landskulturella skillnaderna. Företagskulturen blir på så vis 
som ett ramverk som man som medarbetare förhåller sig till. “Det finns en 
problematik med hur ett ‘ja’ och ett ‘nej’ uppfattas i de olika kulturerna men då får 
man förklara att på Volvo betyder ett JA är ett JA och det är den skandinaviska 
kulturen som gäller på arbetet ” påstår respondent 3. Det råder också en avvägning 
mot i vilken grad man vill ha en homogen kultur, kulturella skillnader upplevs av 
respondenterna som en positiv aspekt som bidrar med nya perspektiv det är däremot 
missförstånden och frustrationen till följd av kulturella skillnader som respondenterna 
vill reducera. Respondent 6 berättar att; “Kulturella skillnader är i grunden en bra 
sak, men det finns negativa aspekter då den leder till missförstånd”. 
 
Volvos företagskultur med tydliga skandinaviska inslag upplevs av våra respondenter 
som till en början ganska svår att implementera och förklara. “Den här 
företagskulturen hör ju inte direkt till normen” menar respondent 6. Den upplevda 
förändringen av företagskulturen med fler internationella influenser upplevs bidra till 
att landskulturella skillnader minskar. Respondent 1 påstår; “För att ha en stark 
företagskultur måste medarbetare känna sig hemma överallt, det går inte att vara 
global och bara ha fokus på Göteborg”. Ett ökat marknadsfokus underlättar för 
expatriater som åker från Sverige till andra marknader. Respondent 6 beskriver att; 
“Den introverta företagskulturen kan bli ett problem om man kommer som expatriat 
och är lika introvert. Är man istället extrovert och marknadsfokuserad så är jag 
övertygad om att det underlättar”.  
 
Av de svar som ges är det tydligt att Volvos företagskultur bidrar till att minska 
graden av landskulturella skillnaderna. “Företagskulturen har minskat lite av de 
problemen med byråkrati som annars är väldigt starkt här nere, med 
rollbeskrivningar oro att göra fel etc.” påstår respondent 2. Även ifall det 
internationella influenserna blir mer märkbara är den skandinaviska kulturen mest 
framträdande och respondenterna uppger att samtliga länder har implementerat den 
skandinaviska kulturen. Implementeringen av en gemensam företagskultur upplevs 
som en mödosam process och det krävs ett aktivt arbete och utbyte av kulturer för att 
tillsammans bygga en gemensam företagskultur. Respondent 6 säger att; “Det 
raljeras ganska mycket när de kommer nya styrdokument om företagskultur, men 
genom att jag är här och aktivt arbetar med det och förklarar varför det är viktigt att 
implementera så har vi kommit en bra bit på vägen”. Respondent 1 tillägger; ”Genom 
ett stort utbyte, t.ex. som i Belgien där vi haft ett massivt utbyte med folk som kommit 
och gått och fabriken har stått här i 50 år så har ju de kulturella skillnaderna suddats 
ut helt klart”.   
 
 

4.3 Vilka är de största utmaningarna med att arbeta i en ny 
kultur?  
 
Att arbeta som expatriat och möta en ny kultur beskrivs av våra respondenter som en 
period med många tuffa utmaningar men också fantastiska upplevelser. Respondent 4 
menar om man tidigare varit i kontakt med landet, besökt och arbetat med personer 
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från kulturen kan ofta vara till hjälp för kulturell anpassning men räcker inte till. “Jag 
trodde jag kände till kulturen genom att jag har varit här ett flertal gånger men när 
du bor och arbetar här så blir man utsatt på ett helt annat sätt” 
 
Flertalet respondenter lyfter fram att de praktiska sakerna med att bo och arbeta i ett 
land är stora utmaningar. Respondent 1 anser att; “Sårbarheten i kontakt med 
myndigheter blir mycket tydlig. Det kan vara en hel vetenskap om hur det ska gå till 
för att registrera en bil här”. I våra intervjuer kan vi tyda en hel del frustration kring 
de praktiska sakerna och det är tydligt att våra respondenter inte förväntat sig 
mängden av praktiska saker som behövs administreras i ett nytt land. Administration 
kring dessa beskrivs av respondenterna som mycket tids- och energikrävande.  
 
Språket är vidare en tuff utmaning, trots att respondenterna beskriver att språket som 
talas på arbetet är engelska och att de allra flesta medarbetare i de olika länderna 
behärskar det engelska språket väl kan man som expatriat missa information i det 
informella samtalet. Respondent 1 berättar; “Trots att engelska gäller hålls mycket 
informella diskussioner i ett annat språk och det kan leda till att man inte får all 
information”. Detta kan få till följd att effektiviteten minskar och att det blir svårare 
att bedriva ledarskap. Språkbarriärer är inte bara något som är en utmaning på arbetet. 
Utanför arbetet är det inte säkert att alla kommunicerar på engelska vilket kan bli 
problem vid kontakt med myndigheter eller fungerar som barriärer för att interagera 
med personer i värdlandets kultur. Även i USA är språket en utmaning och då på 
grund av med den goda engelskan som expatriaten pratar, så kan det ligga en 
förväntning hos amerikanerna att expatriaten också ska förstå det implicita språket, 
vilket upplevs som mycket svårt menar respondent 6.  
 
Att vara expatriat beskrivs vidare som en tuff position. Ofta är expatriater där för att 
skapa en sorts förändring eller för att vara ambassadörer för Volvos företagskultur 
och respondent 6 beskriver att man till en början är väldigt observerad av sina 
anställda och att det första intrycket är mycket viktigt. På grund av en expatriat flyttar 
och bor i ett land blir förhållandet till arbetet mycket speciellt. Vidare beskrivs arbetet 
som bitvis mycket intensivt och tidskrävande. “Man kan bli väldigt känslomässigt 
bunden till hur det går på arbetet” påstår respondent 6. Respondent 4 beskriver att 
uppdragen ofta har en speciell karakteristik med höga krav och det kan upplevas som 
mycket stressande om det går emot på arbetet. En faktor som lyfts fram i intervjuerna 
är vidare tidsaspekten av arbetet, ett expatriatuppdrag är ofta tidsbestämt till att gälla 
ett visst antal år, att försöka anpassa sig till en kultur med vetskap om man har ett 
datum där man ska hem leder till en speciell situation. Det tidsinställda arbetet kan 
också driva på stressen vid arbetet eftersom man vill ha utfört den förändring man är 
där för under denna tid. Vissa av respondenterna beskriver också spelreglerna med de 
höga kraven och följderna av eventuella misslyckanden. “Du kan bli hemskickad 
innan, det vet man aldrig” hävdar respondent 5.  
 
Något som blir tydligt i intervjuerna är den stora påfrestningen för familjen som följer 
med vid expatriatuppdraget och betydelsen av att familjen anpassar sig till den nya 
kulturen. “Jobbet i sig är väldigt överväldigande så man behöver fokusera på arbetet 
och kan inte gå och fundera på hur familjen har det, därför är det extremt viktigt att 
de mår bra” berättar respondent 4. Respondenterna beskriver att den av makarna som 
arbetar ofta får en stimulerande vardag och interagerar med personer i den nya 
kulturen. Däremot kan den medföljande ha svårare att anpassa sig till de normer och 
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attityder som gäller i kulturen. Att förstå det sociala uttrycket och minska sociala 
misstag beskriver respondenterna som viktigt för att trivas. Vikten av att den 
medföljande familjen trivs är avgörande. “Om inte familjen trivs eller det går tungt så 
går det inte bra att jobba heller” uppger respondent 5. Att åka som expatriat från 
Sverige, där kulturen är att båda makarna ska arbeta, kan bli en påfrestning eftersom 
det i normala fall endast är en av makarna som jobbar i det nya landet. Respondent 6 
menar; ”När man har dragit sin fru ifrån hennes karriär, är något som jag tänker på, 
hur blir det när hon kommer tillbaka och när uppdraget är slut? Det är ju tankar som 
går runt i huvudet hela tiden”.  
 
 

4.4 Vilka egenskaper är viktiga för att anpassa sig till nya 
kulturer?  
Det mest framträdande i respondenternas svar på vilka egenskaper som är viktiga för 
att anpassa sig till nya kulturer är ett öppet sinne och lyhördhet. Respondenterna 
framhåller att man som expatriat kommer i situationer där lyhördhet spelar en stor 
roll, framförallt i kulturer där det implicita språket spelar en stor roll. Att finna 
innebörden bakom de orden som sägs och inte det som öppet diskuteras. Att vara 
öppensinnad lyfts också fram som en viktig faktor. Respondent 2 anser att; “Man 
behöver vara klar med att Sverige inte är i centrum i allt, och det gäller att fylla de 
hål man har i sin svenska kultur”. Med öppensinnad menar respondenterna att dels ta 
till sig av det sätt som värdlandet arbetar men respektera och anpassa sig till det 
sociala samspel som råder i värdlandets kultur.  “Du behöver ha ett öppet sinne, du 
behöver vara öppen för nya sätt och du inte kan förvänta dig att folk beter sig som du 
är van i ditt hemland. Det krävs en väldig öppenhet” påstår respondent 4. 
 
Respondent 6 beskriver som ledare i värdlandet får kravet på öppenhet konsekvenser 
och kan bidra till en försiktighet “Det krävs en ödmjukhet och du kan inte bara 
snubbla in och förändra ledarskapet”. Samtidigt som de flesta respondenterna lyfter 
fram ett öppet sinne som en avgörande aspekt menar flera av dem att det är viktigt att 
hålla fast vid sin egen personlighet och ledarstil. Respondent 5 menar att; “Man måste 
acceptera att det nya landet inte fungerar fullt ut som i Sverige. Man måste acceptera 
nya normer och anpassa sig till deras. Det är däremot en avvägning för man ska ju 
inte släppa sin personlighet heller”. Även respondent 6 pratar om att det bör göras en 
avvägning mellan kulturella skillnader och den egna ledarskapsstilen, den speciella 
situationen som en expatriat har och de höga krav som omger ens arbete kräver en 
tydlighet i ledarskapet menar respondenten. “Det är alltid en avvägning. Du behöver 
ju ta in kultur och anpassa sig till den men du får ju för den skullen inte bli otydlig”. 
Arbetet som expatriat innebär att man i hög grad behöver reflektera sitt eget 
förhållningssätt och vad man vill få ut av sitt ledarskap. Respondent 5 påpekar; “Även 
om man är i sitt ursprungsland tänker man efter hur man bör agera och säga saker 
som chef, men det blir extra tydligt när du är utomlands“ 
 
Flera av respondenterna lyfter också fram vikten av att ha tålamod och att ge saker tid 
som en avgörande faktor för att lyckas som expatriat. Tålamodet är viktigt både för att 
ge underställda tid till att anpassa sig för det nya ledarskapet men också för man som 
expatriat själv ska ha tid anpassa sig och förstå den nya kulturen. Några av 
respondenterna beskriver att processen att förstå en kultur kan ta lång tid. Respondent 
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4 menar att tålamodet och att ge tid kan vara den del i arbetet som expatriater har 
svårast för. “Om du tittar på de som normalt åker på expatriatuppdrag är det oftast 
mycket högpresterande personer. De ställer hårda krav både på sig själva och sin 
omgivning. Du måste få dem att sänka sina förväntningar, lugna ner sig och inte ha 
sådan brådska för en anpassning tar tid”  
 
En återkommande detalj i svaren är behovet av att sänka sina förväntningar och vara 
beredd på att det kommer komma perioder av motgångar. Ett expatriatuppdrag är en 
stor process för expatriaten och dennes familj och att flytta till en ny kultur innebär en 
betydande förändring för familjen. I perioder av motgångar beskriver respondenterna 
att familjemedlemmarna kan känna hemlängtan. “Du måste vara inställd på att det 
kan ta emot och att det tar tid att anpassa sig” menar respondent 6. För att undvika 
perioder av för mycket hemlängtan poängterar respondenterna två saker. För det 
första är det viktigt att vara intresserad av den nya kulturen och ha motivation till att 
interagera med personer i den. Genom att familjemedlemmar aktiverar sig och lär 
känna kulturen blir de enligt respondenterna mer hemmastadda i den nya kulturen. 
Några av respondenterna påpekar att eftersom vännerna och släktingarna i hemlandet 
är långt bort så är det viktigt att skapa ett socialt umgänge även i den nya kulturen. 
Respondent 5 anser att; “Umgås med amerikanarna på fritiden, gå med i föreningar 
och se till att de aktiverar sig så att även din familj anpassar sig till den amerikanska 
kulturen tror jag är viktigt för att trivas”. Den öppna inställningen som ovan nämnts 
som viktigt ur arbetssynpunkt är också viktigt för familjens trivsel i det nya landet. 
Respondent 4 motiverar genom; “att försöka ha inställningen av vi är gäster i ett 
annat land, vi behöver förstå deras kultur, uppleva den och njuta av den. Om man 
förväntar sig och klagar på kulturen inte är som hemma kommer man bli väldigt 
olycklig“. Den andra viktiga faktorn för att familjen ska anpassa sig menar 
respondenterna är att organisationen bör säkerställa att hela familjen är positiva till en 
flytt. Respondent 4 påstår; “Att släpa med familjen utan deras vilja och säga det här 
är min karriär kommer inte bli framgångsrikt och det bör organisationen undvika till 
varje pris”. Respondent 4 fortsätter med att berätta att både den egna viljan och 
familjens vilja att leva utomlands under en period är viktigt, inte minst för att stå ut 
med de perioder av motgångar som kan drabba expatriater under perioden.  
 
Respondenterna 1 och 3 nämner att erfarenhet har en väsentlig roll som expatriat, 
erfarenheten underlättar i positionen inom sitt område, när arbetet kan vara stressig 
och krävande. Respondent 3 fortsätter med att erfarenheten har en betydande roll för 
att kunna förmedla företagskulturen till värdlandet. “Erfarenheten är viktig och att 
man har ett antal år inom Volvo, det underlättar med tanke på att vi har dubbla 
uppdrag, att vara bärare för Volvokulturen men också det arbete man utför”. En 
annan egenskap som några av respondenterna anses vara betydelsefull vid ett 
expatriatuppdrag, är att individen har en stark självkännedom. Respondent 4 påpekar 
att; ”Individen bör vara mentalt stark, att känna sig själv och veta sin familjs behov 
innan ett expatriatuppdrag genomförs”. Flera av respondenterna beskriver att 
påfrestningen kan vara hög i arbetet och för de kulturella skillnaderna som existerar, 
inte bara för expatriater men också för hela familjen. Respondent 5 anser att; “Du 
behöver vara trygg i dig själv och veta vem du är och känna till dina styrkor och 
svagheter”. Respondent 2 är inne på samma spår och tillägger att kunna vara modig 
är en viktig faktor. Respondenten menar att det är viktigt att våga tro på sig själv och 
vad kan du som expatriat bidra med, till värdlandets arbetsplats. “Utgå från att det 
inte är självklart att du får all den hjälp som man själv tänker. Sen måste du tro på 
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vad du gör och gör vad du tror på… och framförallt att ställa sig frågan varför inte, 
istället för bara varför”. Samma respondent fortsätter med att lyfta fram vikten med 
att vara ärlig i sitt arbete som expatriat och för att kunna minska kulturella barriärer. 
“Jag tror att det är viktigt att man beskriver sin egen bild av verkligheten och hur 
man önskar att förändra den. Inte försöka tolka andras verklighet och berätta hur de 
ska agera”. Respondent 1 tillägger vikten av att vara ärlig mot den nya kulturen och 
förklara när man inte förstår, kan minska de kulturella missuppfattningarna mellan de 
två parterna för att främja för öppna diskussioner och en högre effektivitet i arbetet.  
 
Flera av respondenterna lyfter vidare fram att stöd från organisationen är viktigt för 
att de ska kunna anpassa sig till kulturen. När medarbetarna nämner stöd kommer 
flera olika aspekter upp, kring de praktiska detaljerna menar några av respondenterna 
att organisationen borde kunna hjälpa till i högre utsträckning, detta avser framförallt 
enkla saker som hur respondenterna får internetuppkoppling, telefon och 
personnummer i landet. Överlag anser dock de flesta av respondenterna att stöder är 
bra, flera av respondenterna lyfter fram kompensationspaketet och stödet de har från 
HR-avdelningen vid tuffa perioder. När det kommer till kulturell träning anser de 
flesta att stödet från organisationens är gott, däremot råder det en splittring om i 
vilken grad de upplever att de behöver en kulturell träning, några av respondenterna 
främst expatriater som är kommer från Sverige och är stationerade i Belgien anser en 
kulturell träning som något onödig och att man lär sig bäst genom att vara där. 
Respondenterna som är stationerade i de andra tre länderna anser att kulturell träning 
är en viktig aspekt för att undvika sociala misstag och underlätta kulturell anpassning. 
 

4.5 Sammanfattning av resultat 
 
 Kulturella skillnader Företagskulturens 

påverkan 
Utmaningar i ny 
kultur 

Viktiga 
egenskaper 

Resp. 1 Mer hierarkisk och 
målinriktad kultur. 
Lättare att bedriva 
ledarskap och större 
handlingskraft. Annars 
små kulturella 
skillnader mellan 
Belgien och Sverige.   

Konsensus speglar 
och Volvos 
företagskultur och 
liknar den 
skandinaviska 
kulturen. Ändring av 
företagskultur med 
internationella 
influenser minskar 
landskulturella 
skillnader. 

Praktiska detaljer 
som boende och 
arbeta i landet. 
Språket och missa 
information i de 
informella samtalen. 

Att kunna vara 
lyhörd. 
Erfarenheten 
underlättar 
arbetet. Även att 
vara ärlig mot 
kulturella 
skillnader för att 
minska 
missförstånd. 

Resp. 2 Hierarkiska skillnader, 
stark byråkrati för att 
minska osäkerheter, 
fördelar för 
ledarskapet, snabbare 
beslutfattande. Annars 
små kulturella 
skillnader mellan 
Sverige och Belgien 

Företagskulturen 
ändrats p.g.a. 
konkurrensen från 
den internationella 
marknaden som 
minskat graden 
konsensus. 
Företagskulturen 
bidrar till att minska 
kulturella skillnader.   

Den språkliga 
barriären med att 
kommunicera med 
personer från 
värdlandet. Att det 
fungerar för 
familjen och att de 
anpassar sig till 
kulturen. 

Öppensinnad till 
den nya kulturen 
för att kunna 
anpassa sig till 
kulturen. Modig 
och kunna vara 
ärlig med sin 
verklighets 
uppfattning och 
inte tolka andras. 
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Resp. 3 Skillnader i 
levnadsstandard, högre 
respekt och mindre 
diskussioner, sträva 
efter sociala relationer. 
Tillåtelse att tala och 
skillnad vad uttryck 
betyder.   

Nya ägarskapet har 
inte påverkat 
kulturen. 
Företagskulturen 
reducerar 
missförstånd 
framförallt genom 
rekryteringsprocessen 
och aktivt arbeta med 
företagskulturen 

Praktiska saker som 
boende och att det 
är andra 
levnadsstandards. 
Språket utanför 
arbetet men också i 
arbetet att kunna 
förstå de implicita 
uttrycken. 

Viktigt att vara 
lyhörd och 
respektera hur 
andra arbetar i 
värdlandet samt 
anpassa sig till 
kulturen. 
Erfarenhet för att 
förmedla 
företagskulturen. 

Resp. 4 Svensk företagskultur 
präglas av konsensus, 
demokrati, öppna 
diskussioner i 
jämförelse med USA 
som uppfattas som 
tidskrävande. . Fler 
personer med i 
beslutsfattandet. 
Arbetsklimat är öppet 
och socialt. Normen i 
svensk kultur att båda 
makarna arbetar, svårt 
med aktiviteter för 
maka  

Företagskulturen 
upplevs som 
demokratisk men 
internationella 
influenser har skapat 
snabbare 
beslutsvägar och 
upplevs som positivt. 

Höga krav på 
arbetet, intensiv och 
tidskrävande. 
Påfrestning för 
familjen och att 
familjen aktiverar 
sig och försöker 
anpassa sig till 
kulturen. Minska 
förväntningar. 
Administration med 
de praktiska 
sakerna. 

Öppen för att 
individer inte 
beter sig på 
samma sätt. 
Tålamod med 
anpassningen. 
Intresserad och 
motiverad att 
anpassa sig och 
familjen. 
Självkännedom 
om sig själv och 
familjen. Stöd 
anses viktigt.   

Resp. 5 Amerikanska kulturen 
mer auktoritär en den 
svenska. Mindre 
diskussioner, svårt att 
bedriva det 
skandinaviska 
ledarskapet. Kulturen 
upplevs som positiv 
och Volvo ses som en 
attraktiv arbetsgivare 

Företagskulturen har 
förändrats men även 
om graden av 
konsensus finns kvar. 
Företagskulturen 
minskar kulturella 
skillnader genom 
säkerställa att 
medarbetare arbetar 
åt samma håll via 
värderingar och 
attityder inom 
företaget. 

Tidskrävande och 
höga krav när 
uppdraget är under 
viss tid samtidigt att 
anpassa sig till 
kulturen. Familjen 
betydelse att trivas 
och kunna integrera 
med kulturen 
påverkar arbetet. 

Öppet sinne men 
att hålla fast vid 
sin personlighet. 
Men reflektera 
över sitt 
förhållningssätt 
som ledare. 
Intresse och 
socialt umgänge 
samt att aktivera 
familj till den 
nya kulturen. 

Resp. 6 Svenska kulturen som 
introvert. Kulturen 
styrs av ledaren, 
effektiva på att 
implementera när det 
förekommer mindre 
diskussioner. Svenskar 
tendera att underskatta 
skillnaderna p.g.a. 
språk. Kulturen 
upplevs som positiv. 

Upplever 
företagskulturen som 
introvert och bör bli 
mer extrovert och 
marknadsfokuserad. 
Krävs aktivt arbete 
och utbyte av 
kulturer för att bygga 
en gemensam 
företagskultur.    

Första intryck är 
viktigt och arbetet 
är intensivt och 
tidskrävande.  
Språket i USA, 
relaterat till att 
förstå det implicita 
språket. Familjens 
betydelse att trivas 
när andra parten får 
offra karriär i 
hemland när en av 
makarna arbetar i 
landet.   

Lyhörd 
framförallt till 
det implicita 
språket. Ödmjuk. 
Öppen för kultur 
men vara tydlig i 
ledarskapet. 
Tålamod när det 
tar tid med 
anpassning till ny 
kultur både för 
dig och familj. 

 
Tabell 1. Sammanställning av resultat 
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5. Analys  
 
 
I analysen diskuteras empirin i relation till teorigenomgången. Avsnittet är uppdelat i 
de fyra frågeställningarna.  
_____________________________________________________________________ 

5.1 I vilken grad upplever expatriater kulturella skillnader? 
Av studiens resultat framgår att respondenterna upplever kulturella skillnader mellan 
länderna i hög grad. Kulturen tar sig i utryck på flera sätt. Enligt Müller & Gelbrich 
(2006, s. 69) styr kulturen våra tankar och beteenden och det blir tydligt i intervjuerna 
att medarbetare på Volvo till viss del tänker olika till följd av sin kulturella härkomst. 
I Sverige som enligt Bjerke (1998, s. 228-229) har en mycket jämlik kultur och enligt 
Hofstede et al. (2010, s. 83-84) en kultur som har en låg maktdistans och en feminin 
kultur förväntar sig medarbetare att få vara delaktiga i beslut och av resultatet framgår 
att i Sverige förväntas beslut ske genom konsensus och medarbetare har större friheter 
och har möjlighet att inte hålla med sin chef. Den svenska affärskulturen skiljer sig 
markant från de övriga länderna och av resultatet framgår det att som expatriat kan 
det kännas som en komplex uppgift att utöva ledarskap i Sverige. Respondenten i 
Kina påpekar betydelsen av att skapa relationer med kinesiska medarbetare för att på 
så vis bygga upp ett förtroende och få medarbetare att våga ta plats och komma med 
förslag och idéer. Fenomenet beskrivs av Fan & Zigang (2004, s. 87) och Chen & 
Chen (2004, s. 321) utifrån aspekten av ’guanxi’ där sociala förhållanden och 
implicita kontrakt är en betydande del av den kinesiska kulturen. I resultatet framgår 
komplexiteten av att beskriva Kina som kultur. Landet är i en stark utvecklingsfas och 
det råder obalans i utvecklingen, där vissa delar av det kinesiska samhället är långt 
utvecklade medan andra delar inte är det. Den hierarkiska strukturen i Kina som 
diskuteras av Leung (2008, s. 186) som baseras på en överordnad och underordnad 
och där medarbetare är rädda för att uttrycka sina åsikter (Hofstede et al. 2010 s. 83-
84) har resulterat i att expatriater får ägna mycket tid åt att försöka få medarbetare 
komma med sina åsikter och förslag eftersom detta eftersträvas i Volvos 
företagskultur. Respondenterna delar Mortelman et als. (2009, s. 541) uppfattning om 
Belgien som ett kulturellt dynamiskt land med flera olika kulturer. Hofstede et al. 
(2010, s. 235-236, 258-259) beskriver den belgiska kulturen som strikt, en hög nivå 
av osäkerhetsundvikande samt en hög nivå av individualism där individens oberoende 
till organisationen betonas. Denna uppfattning delas av respondenterna och det 
framgår att respondenterna upplever den belgiska kulturen som mer hierarkisk och 
byråkratisk. Det uppfattas som lättare att bedriva ledarskap i Belgien. Dessutom är de 
belgiska medarbetarna mer benägna att visa sina känslor. De kulturella skillnaderna 
som respondenterna upplever i USA är utövandet av ledarskapet och affärskulturen. 
Ledarskapet har en tydligare roll i den amerikanska kulturen och att komma i 
konsensus innan besluts fattas är inte lika påtaglig i jämförelse med den svenska 
kulturen. Diskussioner och debatter ses som tidskrävande och förkommer inte i 
samma grad vilket resulterar i en upplevelse av att implementeringsprocesser sker 
betydligt snabbare i USA. Gesteland (2005, s. 340) påstår att amerikaner i 
affärskulturen är tidsmedvetna och ser tid som pengar. Amerikanerna är betydligt 
mer affärsfokuserande och lägger inte fokus på personliga relationer utan affärer går i 
första hand vilket blir en följd av att beslutsfattandet går snabbt i den amerikanska 
affärskulturen. En av respondenterna menar att den amerikanska kulturen underlättar 



34	   	  

för den ena av makarna att kunna vara hemma denna kultur skapar större möjligheter 
till aktiviteter på sidan av, dock uppstår det svårigheter att om båda parter vill arbeta 
när det kan vara mera reglerat. I den svenska kulturen menar en av respondenterna att 
människor har svårigheter att förstå hur en av makarna inte arbetar och kulturen kan 
upplevas som något dömande. Hofstede et al. (2010, s. 193, 211) hävdar att den 
amerikanska kulturen är mer maskulin när framförallt mannen ska göra karriär och 
försörja familjen medan kvinnan sköter omvårdnaden. I jämförelse med den svenska 
kulturen som beskrivs som feminin, där både man och kvinna kan välja att göra 
karriär, samt att försörjningen av familjen delas av parterna. Följden av den svenska 
normen menar respondenten att maken eller makan får svårigheter att aktivera sig 
under dagarna.   
 
Av resultatet framgår att kulturen kan upplevas svår att arbeta med och kräver att 
aktivt ledarskap som dessutom kan ta lång tid att förändra. Enligt Hofstede et al. 
(2010, s. 83-84) är den svenska kulturen, med ett stort fokus på konsensus och 
kompromisser, speciell och det uppfattas av respondenterna inte minst i Kina att det 
finns fundamentala skillnader i värderingar om hur man bedriver verksamhet. Schein 
(2010, s. 17) betonar svårigheten i att förändra kulturen då den ger medarbetaren en 
form stabilitet och trygghet. Belgien är det land, förutom Sverige, där respondenterna 
upplever de kulturella skillnaderna mellan företagskultur och landskultur som minst 
påtagliga. Detta kan ha flera förklaringar men en bidragande orsak tycks vara att 
Volvo har varit verksamt i Belgien sedan 50 år, och med ett stort utbyte av 
medarbetare mellan Sverige och Belgien tycks de kulturella skillnaderna till viss del 
suddats ut. En intressant detalj som kommer fram i intervjuerna är att den kulturella 
distansen, alltså hur olika expatriatens kultur i hemlandet i relation till värdlandets 
kultur inte alltid är den aspekt som avgör till vilken grad expatriaten upplever 
kulturella skillnader som besvärande. När expatriater åker från väst till Kina verkar 
det finnas en annan nivå av acceptans både hos chefer och medarbetare att de kommer 
från olika kulturer och inser vikten av att lära sig av varandra. Däremot verkar denna 
acceptans av kulturella skillnader inte vara lika närvarande när expatriater flyttar 
mellan USA och Sverige, trots att dessa kulturer skiljer sig åt finns en förväntan på 
expatriater och medarbetare att snabbt anpassa sig till den nya kulturen.  
 

5.2 Hur påverkar företagskulturen de landskulturella 
skillnaderna?  
Av resultatet framgår att Volvos företagskultur är starkt influerad av den 
skandinaviska kulturen. Flera av de intervjuade har lyft fram en hög grad av 
konsensus, medarbetares möjlighet att komma med egna förslag och göra sina åsikter 
hörda som typiskt för Volvos sätt att arbeta, dessa aspekter är enligt Bjerke (1998, s. 
228-229) och Hofstede et al. (2010, s. 83-84) typiska för den svenska kulturen. 
Respondenterna beskriver att kulturen kan uppfattas som främmande för medarbetare 
från andra länder och att det skandinaviska tänket kräver tid att implementera utanför 
Sveriges gränser. Den förändring av kultur som redogjordes i resultatet upplevs som 
positiv inte bara för att den är mer marknadsfokuserad, utan också för att den anses 
vara mer internationell och kan ha påverkan att det är lättare att implementera denna 
kultur i andra länder än Sverige. De positiva tongångarna kan dock ifrågasättas då alla 
av våra intervjuade är höga chefer och en kultur som bidrar till att de får möjlighet att 
ställa tydliga krav och ha lättare för att bedriva ledarskap kan ha inverkan på den 
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positiva attityden till kulturförändringen. Från resultatet går det dock att se att 
företagskulturen har påverkan på de landskulturella skillnaderna och fungerar som ett 
sätt att minska de landskulturella skillnaderna vilket ligger i linje med Scheffknechts 
(2012, s. 76) argument om att en stark organisationskultur kan reducera de 
landskulturella skillnaderna. Enligt Schein (2010, s. 17) och Cameron & Quinn (1999, 
s. 36) blir nya medarbetare introducerade till kulturen som det rätta sättet att tänka och 
agera när de löser problem och i intervjuerna redogör respondenterna för att de som 
tar anställning på Volvo blir introducerade och influerade av Volvos företagskultur. I 
resultatet framgår att Volvo internationellt ses som en mycket attraktiv arbetsgivare, 
framförallt i USA vilket kan leda till att det blir lättare för organisationen att 
implementera kulturen då medarbetare har högre motivation till att anpassa sig, enligt 
(Waldman et al. 2012, s. 37) kan multinationella företag ha lättare för att 
implementera sin organisationskultur till följd av att medarbetarna i högre grad 
identifierar sig med organisationens kultur. I McSweeneys (2003, s. 3) kritik mot 
Hofstedes forskning menar hon att eftersom IBM har en selektiv rekryteringsprocess 
och anställer personer som profilmässigt passar till företaget reduceras de kulturella 
skillnaderna. Rekryteringsprocessen på Volvo är på samma sätt som på IBM selektiv 
och i resultatet framgår att Volvo ofta söker de som passar in i Volvos företagskultur 
och man har redan då reducerat en del av de kulturella skillnaderna mellan länderna. 
Företagskultur som ett styrinstrument (Jaskyte 2010, s. 436) har också resulterat i en 
avvägning mellan hur mycket en företagskultur ska styra och hur mycket 
landskulturella skillnader ska accepteras. Eftersom respondenterna i allmänhet är 
positiva till landskulturella skillnader med motivering att det ger nya perspektiv och 
nya sätt att tänka. Det är däremot ineffektivitet och missförstånd till följd av kulturella 
skillnader som bör reduceras.  
 
 
 

5.3 Vilka är de största utmaningarna med att arbeta i en ny 
kultur? 
Trots att koncernspråket på Volvo Cars är engelska upplevdes just språket som en av 
de största utmaningarna med att arbeta utomlands. Anledningen är trots att 
respondenterna upplever att både de själva och sina medarbetare har goda kunskaper i 
det engelska språket så sker mycket av de informella samtalen i värdlandets språk 
vilket gör att expatriater inte får tillgång till all information. Puck et al. (2008, s. 
2193) är kunskaper i det lokala språket en viktig faktor för expatriater och underlättar 
både affärer och kulturell anpassning i värdlandet. Framförallt i Kina beskrivs 
kunskap om det lokala språket som nödvändigt eftersom långtifrån alla utanför Volvo 
kan tala engelska. Även i USA skapar språket kulturella barriärer, detta beror dock 
inte expatriaternas bristfälliga engelska utan på grund av att det goda språket gör att 
amerikanarna förväntar sig att expatriaterna även ska förstå de implicita signalerna i 
språket. Dessa språkliga kunskaper har mer att göra med kultur. Enligt Zhang (2013, 
s.180) krävs det ofta en direkt anpassning till kulturen för expatriater och det är troligt 
att dra slutsatsen att eftersom både medarbetare och chef i USA förstår varandras 
språk förväntas också en snabbare kulturell anpassning av expatriaten än i Kina där 
medarbetarna inte talar samma språk.  
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De praktiska detaljerna kring en flytt utomlands lyfts fram av respondenterna som en 
av de största utmaningarna vid en flytt. Hit hör alla de aspekter som inte direkt hör till 
arbetet men som ändå bör avklaras; boendefrågor, transportsystem, administration 
med myndigheter om tillstånd, telefoni och bredband samt köp av möbler och 
liknande. Enligt Black et al. (1991, s. 314) och Wann-Yih & Bodigerel-Koehler 
(2013, s. 4041) hör dessa frågor till den fysiska dimensionen av kulturell anpassning 
och är betydande för expatriatens kulturella anpassning och psykiska komfort i 
värdlandet. Även respondenterna lyfter fram att dessa frågor är viktiga för att de ska 
känna sig hemmastadda i landet, framförallt är de viktiga för den medföljande 
familjen. Det är tydligt i intervjuerna att respondenterna upplever administration kring 
de praktiska detaljerna som frustrerande och det upplevs som att expatriaterna inte har 
lika hög grad av förståelse för de kulturella skillnaderna i detta avseende. Några av 
respondenterna eftersträvar en högre grad av stöd i dessa frågor. Enligt Sims et al. 
(2004 s. 83) är stöd från organisationen en viktig faktor för att reducera den kulturella 
chocken för expatriater.  
 
Av de respondenter som hade tagit med sin familj på uppdraget ansågs just familjen 
vara en aspekt som påverkade utfallet av expatriatperioden i hög grad. Haslberger & 
Brewster (2008, s. 335) betonar att expatriater som har med sin familj kan uppleva 
uppdraget som mer komplext om familjen inte trivs. ’Spillover’ - effekten (Takeuchi 
et al. 2002, s. 276) har en stor påverkan på hur framgångsrikt expatriaten kommer 
uppleva vistelsen i sin kultur. Genom att familjen har det bra, får expatriaten mer tid 
att fokusera på arbetet och kommer uppleva högre grad av tillfredsställelse vid 
vistelsen i den nya kulturen. Sims et al. (2004, s. 77) konstaterar att familjer med unga 
barn tenderar att hindra en kulturell anpassning medan familjer med äldre barn 
tenderar att underlätta anpassningen. Detta finner vi inget stöd för i intervjuerna, 
snarare får vi uppfattningen att familjerna med små barn som går på dagis eller tidig 
skolgång har lätt att anpassa sig vilket påverkar hela familjens anpassning positivt. De 
familjer som har äldre eller vuxna barn har ofta kvar barnen i sitt hemland vilket kan 
resultera i hemlängtan. Inga utav våra respondenter har dock haft barn i 
spädbarnsålder så vi kan inte uttala oss om hur detta skulle påverka den kulturella 
anpassningen. Det har funnits tendenser i intervjuerna som pekar på att den 
medföljande av makarna till en början har något svårare att anpassa sig. Andreasson 
(2008, s. 392) poängterar att denna svårighet ofta beror på att denne inte har de 
naturliga vägarna som skola och arbete in till kulturen.  
 
 

5.4 Vilka egenskaper är viktiga för att anpassa sig till nya 
kulturer?  
Som poängterat i forskningsgenomgången är diskussionen om expatriaters egna 
personlighetsdrag och kulturella anpassning en ganska ny diskussion. Dock har det 
visat sig att personliga egenskaper hos expatriaten kan vara avgörande för kulturell 
anpassning (Zhang 2013, s. 4027). Även respondenterna tycker att de personliga 
egenskaperna hos expatriaten har en betydande roll och lyhördhet lyfts fram av 
respondenterna som en av de viktigaste egenskaperna hos framgångsrika expatriater. 
Genom att förstå att kultur påverkar det sätt medarbetare agerar och strukturerar sig 
har expatriater lättare att anpassa sig till kulturer (Ang et al. 2007, s. 119). Trots att 
respondenterna inte direkt talar om att expatriater behöver en kulturell intelligens, 
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talas det om att det är viktigt att förstå kulturen och den sociala strukturen och anpassa 
sig till den.  
 
Även kulturell flexibilitet och icke-etnocentrism lyfts fram som viktiga drag. Just 
kulturell flexibilitet är viktigt för familjen ska trivas och anpassa sig till den nya 
kulturen. Flera av respondenterna poängterar vikten av familjen aktiverar sig i den 
nya kulturen, framförallt är detta viktigt för att den medföljande av makarna ska 
anpassa sig till den nya kulturen. Huff (2013, s. 608) menar att motivationen till att 
lära sig om den nya kulturen är den enskilt viktigaste dimensionen för tillfredställelse 
av livet i en annan kulturell kontext. Det är därför troligt att dra slutsatsen att 
expatriater på Volvo som aktivt engagerar sig i aktiviteter i den nya kulturen utanför 
arbetet också upplever en högre grad av tillfredsställelse med livet i den nya kulturen.  
 
Icke-etnocentrism är också en dimension som lyfts fram som en av de viktigaste 
egenskaperna för expatriater. Att kulturen är olika mellan länderna men att det inte 
går att rangordna i syfte att ta reda på vilken som är bäst återkommer i flera intervjuer. 
Etnocentriska personer håller sina egna värderingar högre än andra kulturers och 
känner till följd av det ingen motivation att anpassa sig till den kulturens normer 
vilket kan leda till konflikter (Sims et al. 2004, s. 81). I detta avseende går det dock att 
finna en konflikt i uppdraget för de expatriater som kommer från Sverige och är 
stationerade utomlands. Eftersom att många av dem agerar på uppdrag från Sverige 
att arbeta med att införa den skandinaviska kulturen så ingår det i deras uppdrag att på 
så vis hålla den skandinaviska kulturen högre än värdlandets kultur. I intervjuer 
framgår det att många av de svenska expatriaterna känner av denna avvägning men 
också att deras medarbetare är medvetna om att det är den skandinaviska kulturen 
som gäller på Volvo. Samtidigt poängterar flera av de svenska expatriaterna de tar till 
sig av värdlandets kultur.  
 
Stödet från organisationen får anses som bra av respondenterna och det råder en 
nöjdhet över både kompensation och stöd till familjen från HR-avdelningen. Även 
stödet med de praktiska detaljerna anses som goda i vissa fall, just de praktiska 
sakerna är dock något som råder splittrade meningar om och vi kan analysera en viss 
frustration från flera av respondenterna kring den energi och tid de måste lägga på att 
skaffa sig internetuppkoppling etc. Enligt Sims et al (2004, s. 83) kan sådan 
frustration leda till stress och att skulden för seg administration läggs på värdlandet. 
Respondenterna som är stationerade i Sverige och USA är de som klagat mest på 
bitvis seg administration medan de stationerade i Kina och Belgien inte utrycker 
samma frustration över dessa saker. Detta kan givetvis grundas på att medarbetare 
som är belägna i Kina har ett större överseende, men det kan också finnas en 
’hemmablindhet’ i organisationen, och det framkommer att Sverige har en ganska 
utmanande kultur med en mängd administration. Den kulturella träningen råder det 
också splittringar om, respondenterna tycker att de fått det stöd de behöver, däremot 
råder det splittring om det behövs kulturell träning. Detta stöds också i forskning där 
effektiviteten i kulturell träning har ifrågasatts (Puck et al. 2009, s. 2193) men även 
lyfts som en avgörande aspekt för kulturell anpassning (Sims et al 2004, s. 83).  
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6. Slutsatser  
 
 
I avsnittet diskuteras kortfattat slutsatserna som kan dras utifrån studien. Därefter 
förs en diskussion på vilket sätt studien bidrar till forskningsfältet. Med utgångspunkt 
från empirin har sedan ett antal råd till Volvo framställts. Avsnittet avslutas med 
förslag på vidare forskning.  
_____________________________________________________________________ 
	  

6.1 Hur kulturella skillnader påverkar arbetet för expatriater 
	  

	  
Figur 2. Hur kulturella skillnader påverkar expatriates arbete  
 
Figuren ger en översiktlig bild av, de i studien framkomna, faktorer som påverkar de 
landskulturella skillnaderna. I modellens högersida återfinns det faktorer som är 
viktigast för expatriaternas kulturella anpassning. Av studien har det framkommit att 
de kulturella skillnaderna mellan länderna upplevs som höga. Hur dessa skillnader 
påverkar arbetet för expatriater är dock mångfacetterat och kan inte endast förklaras 
av de faktiskt upplevda skillnaderna. Flera av respondenterna betonar vikten av att 
den implementerade företagskulturen kan påverka kulturen på arbetet. Dessutom är 
påverkan av kulturella skillnader individuellt. Olika expatriater hanterar kulturella 
skillnader på olika sätt. Därför är förmågan till kulturell anpassning hos expatriater av 
vikt. Den medföljande familjen har stor inverkan och det stöd som organisationen ger 
till expatriaten påverkar också expatriatens arbete i en ny kultur. För att redogöra hur 
kulturella skillnader arbetet för expatriater går vi nedan in i våra frågeställningar.  
	  

6.1.1 I vilken grad upplever expatriater kulturella skillnader i arbetet?  
I studien framkommer att de kulturella skillnaderna påverkar arbetet för expatriates i 
hög grad. De kulturella skillnaderna blir tydligare när expatriaten flyttar till landet, 
och påverkar då i högre grad än när en medarbetare endast besöker landet. De 
kulturella skillnaderna upplevs på få flera sätt ha ett styrande sätt och blir ett resultat 
för hur medarbetare agerar olika i liknande situationer beroende på vilken kultur de är 
verksamma i. De framträdande dragen återfinns i ovan nämnda analys. Vidare skiljer 
sig omfattningen av de kulturella skillnaderna mellan de olika länderna och den 
kortaste kulturella distansen i denna studie återfinns mellan Sverige och Belgien, även 
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fast distinkta kulturella skillnader återfinns så tycks inte dessa påverka arbetet för 
respondenterna i högre grad. Mellan de övriga länderna är de kulturella länderna 
större och påverkar arbetet i högre grad. Vidare är det intressant att de inte tycks vara 
de kulturella skillnaderna i sig som är den största anledningen till kulturella 
missförstånd utan istället nivån på acceptans för kulturella skillnader. I Kina råder en 
hög nivå på acceptans för kulturella skillnader medan medarbetare som flyttar mellan 
Sverige och USA förväntas anpassa sig snabbt till respektive kultur, trots att de 
kulturella skillnaderna mellan Sverige och Kina upplevs som större så leder kulturella 
skillnader till fler missförstånd hos medarbetare som flyttar mellan USA och Sverige. 
  

6.1.2 Hur påverkar företagskulturen de landskulturella skillnaderna?  
Företagskulturen på Volvo upplevs av respondenterna som något splittrad, idag anses 
kulturen ha fler internationella influenser där ledare ställer hårdare och tydligare krav. 
Beslutsfattande i konsensus och medarbetare som kommer med egna idéer är dock 
fortfarande något som eftersträvas och genomsyrar företagskulturen. Respondenterna 
uppfattar inte att kulturen ändrats till följd av det kinesiska ägarskapet istället 
uppfattas nya krav i och med övergången till premiumsegmentet vara anledningen till 
skiftningarna i kulturen. Företagskulturen upplevs som till en början svår att 
implementera i andra kulturer på grund av att den är främmande för personer som inte 
är uppvuxna i Sverige. Dock upplever respondenterna att medarbetare från andra 
kulturer upplever den som positiv, med ett aktivt arbete och rekrytering av personer 
som passar in upplever respondenterna att Volvo har lyckats implementera den 
skandinaviska kulturen även utanför de svenska gränserna. Expatriater kan därför 
känna igen sig i de olika länderna och företagskulturen kan då fungera som ett sätt att 
minska de kulturella skillnaderna.  

	  

6.1.3 Vilka är de största utmaningarna med att arbeta i en ny kultur?  
En av de största utmaningarna som framkommer i studien med att arbeta i en ny 
kultur är de språkliga skillnaderna som påverkar den kulturella anpassningen till 
värdlandet, speciellt i Belgien och Kina där de informella samtalen ofta kan sker i 
värdlandets språk. Även om koncernspråket är engelska finns det implicita signaler i 
språket som påverkas av kulturen i värdlandet, som anses problematiska att förstå för 
respondenterna framförallt av expatriater som befinner sig i USA. När engelskan är 
koncernspråket finns det en förväntan av medarbetarna i USA att expatriater ska 
förstå det implicita i språket vilket blir en följd av tidigare resonemang med en 
förväntan av snabbare anpassning till den kulturen. Respondenterna menar att de 
större utmaningarna med att arbeta i en ny kultur är faktorer som inte är direkt 
kopplade till arbetet utan praktiska detaljer. Praktiska detaljer som är relevanta för 
respondenternas välbefinnande i värdlandet upplevs som frustrerande samt 
tidskrävande. Familjens påverkan har en stor betydelse för expatriatens vistelse i den 
nya kulturen. Att familjen trivs och anpassar sig till den nya kulturen ses enligt 
respondenterna som en av de viktigaste faktorerna till en lyckad expatriatperiod. Kan 
familjen anpassa sig till den nya kulturen och trivas, leder detta till att expatriaten kan 
fokusera på sitt uppdrag och känna en högre tillfredställelse i värdlandet.  
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6.1.4 Viktiga egenskaper för att anpassa sig till nya kulturer  
I studien framkommer det att personlighetsdrag och egenskaper hos expatiraten har en 
avgörande roll för kulturell anpassning och förmågan att förstå den nya kulturen. 
Kulturella skillnader upplevs som hög enligt respondenterna och egenskaper som 
lyhördhet och kulturell flexibilitet ökar förståelsen och anpassningen till kulturen i 
värdlandet. Att kulturellt flexibel är viktigt för att familjen ska kunna anpassa sig och 
trivas. Det krävs motivation och engagemang till att aktivera sig utanför arbetet för att 
snabbare integrera i den nya kulturen. Icke-etnocentrism anses som en betydande 
egenskap. Även behovet av att sänka kraven och förväntningarna för 
expatriatuppdraget. Vid perioder av motgångar är det extra viktigt att hela familjen är 
intresserade att integrera i den nya kulturen eftersom personer i den nya kulturen kan 
fungera som stöd. 	  

6.1.5 Sammanfattande slutsatser 
De kulturella skillnaderna har en direkt påverkan på expatriatens arbete. Majoriteten 
av respondenterna lyfter fram att det är viktigt att vara lyhörd i den nya kulturen och 
att anpassa sig påverkar kulturen. Detta tar sig i flera uttryck men bland annat har 
nämnts att expatriater som åker till USA får leda med mer detaljstyrning, i Kina krävs 
mer förtroendebyggande, I Belgien är byråkratin hög och i Sverige får expatriater 
förvänta sig mer diskussioner. Trots de kulturella skillnadernas påverkan för 
ledarskapet var det inte dessa som av framgått som de största utmaningarna med att 
arbeta i ny kultur. Familjen, språket och praktiska detaljer är alla skillnader som 
påverkar arbetet utomlands i högre grad. Vidare har vi inte funnit någon variation i 
hur expatriaternas senioritet påverkar anpassningen i nya kulturella kontexter. 
 

6.2 Råd till Volvo 
Uppfattningen i rapporten är att de flesta respondenter upplever stödet från Volvo 
som tillfredsställande. Respondenterna anser att de fått den kulturella träningen som 
de behöver och anser sig dessutom ha stöd från organisationen vid tunga perioder 
vilket ovan i rapporten har betonats som mycket viktigt. Däremot har vissa områden 
upptäckts där vi tolkat att respondenterna eftersträvar högre grad av stöd.  

 
6.2.1 Se över det praktiska stödet 
Av resultatet och analysen framgår att de praktiska detaljerna bidrar till en hel del 
frustration och mycket energi läggs på att få bredband, telefoni och administration 
med myndigheter. Då respondenterna betonar vikten av att få dessa saker i ordning 
för att snabbt känna sig hemmastadd anser vi att Volvo bör se över det administrativa 
stödet. Volvo verkar ha arbetat mycket med det praktiska stödet för expatriater som 
åker till Kina. Expatriater som åker till Kina verkar dessutom ha en större grad av 
överseende med eventuellt administrativt krångel. Hos expatriater som flyttar till 
Sverige och USA finns inte samma överseende och dessa visar upp en högre grad av 
frustration med de praktiska detaljerna.     

 
6.2.2 Ett större fokus på språklig träning  
Det råder delade meningar hos våra respondenter angående behovet av kulturell 
träning. Däremot betonar majoriteten av respondenterna behovet av kunskaper i det 
lokala språket. Eftersom många av de informella samtalen på arbetsplatsen samt att 
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det lokala språket oftast pratas i det sociala sammanhanget i landet kan en bristfällig 
kunskap i det lokala språket bidra till att expatriater och deras familjer inte interagerar 
med personer från kulturen och därmed inte anpassar lika snabbt till kulturen. 
Slutsatsen är att expatriater med förmågor i det lokala språket har lättare att anpassa 
sig till den nya kulturen. Med bakgrund av detta är vårt förslag att utöka den 
befintliga språkträningen samt eftersträva att den medföljande familjen också 
genomgår språkträning innan avfärd samt under tiden uppdraget pågår.  

 
6.2.3 Förbered den medföljande familjen 
På grund av respondenterna upplever att familjen är den enskilt viktigaste aspekten 
för kulturell anpassning bör ett större fokus läggas på att förbereda hela familjen för 
den nya kulturen. I forskningen diskuteras huruvida organisationen även har ansvar 
för den medföljande familjen. Frågan är komplex men då familjen har en avgörande 
påverkan så bör Volvo säkerställa familjens intresse i att åka utomlands och inte bara 
den enskilda medarbetarens önskan för att reducera risken för situationer där 
medarbetaren drar med sin familj utan att ha fullständigt stöd hemifrån. 

 
6.2.4 Se över svårigheter för expatriater som kommer till Sverige  
Den svenska kulturen är ur ett internationellt perspektiv speciell och det är rimligt att 
dra slutsatsen att expatriater som bosätter sig i Sverige upplever stora kulturella 
skillnader. Eftersom kulturen på Volvo dessutom är starkt influerad av den svenska 
kulturen är det troligt att personer som inte anpassar sig väl till kulturen kan bli 
särskilt utsatta. I resultatet framgår att det läggs mycket aktivitet på den kulturella 
anpassningen i t.ex Kina. På grund av det stora antalet expatriater i Kina finns också 
ett större ’community’ med expatriater som familjer kan få stöd och hjälp ifrån. I 
Sverige och Göteborg som är en mindre stad finns inte samma typ av ’community’ 
och det kan därför vara svårare för expatriaten och dennes familj att få stöd och hjälp. 
Det finns därför anledning för Volvo att se över det stöd och hjälp som organisationen 
kan erbjuda för en bättre kulturell anpassning av expatriater som kommer till Sverige.  
 
	  

6.3 Studiens bidrag  
Då studien gjorts med ett abduktivt angreppssätt där det alternerats mellan teori och 
empiri för att få fram tolkningar och resultat framgår inte bidragen till forskningsfältet 
på samma sätt som om ett deduktivt angreppssätt använts då en teori testas. Däremot 
bidrar studien till forskningen på ett antal punkter. För det första finns få studier som 
är gjorda på svenska företag där en skandinavisk företagskultur råder, och vår studie 
bidrar på så vis till forskningen om kulturella skillnaderna då majoriteten av forskning 
som fått stort genomslag berör amerikanska företag och dess kultur utomlands. De 
mest framträdande skillnaderna i denna rapport och aktuell forskning är för det första 
familjens stora påverkan för expatriaters kulturella anpassning, i teorigenomgången 
framgår att familjen är en viktig del men aspekten förbises i flera studier. I rapporten 
är den medföljande familjens kulturella anpassning avgörande för att expatriater ska 
trivas i den nya kulturen. Ett annat bidrag till forskningsfältet är behovet för 
expatriater att sänka sina förväntningar och ha överseende med att saker tar tid i 
början, respondenterna uppger detta som mycket nödvändigt medan forskningen 
istället utgår från att det är nödvändigt för expatriaten snabbt och effektivt anpassar 
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sig till kulturen. Den sista slutsatsen är att den kulturella distansen inte är den enskilt 
största faktorn för den kulturella anpassningen, forskningen utgår ofta från ju större 
skillnader det är mellan kulturerna som medarbetaren flyttar emellan ju större risk 
finns det missförstånd och ju fler faktorer som skiljer mellan olika kulturer desto 
större fokus bör läggas på kulturell träning. Denna rapport motsäger inte ett sådant 
argument men acceptansen för kulturella skillnader bör också inkluderas.  
 
Studien bidrar inte bara till Volvos verksamhet, utan också till andra företag. 
Framförallt svenska internationella företag. Det är troligt att dessa har samma 
problematik i kulturella skillnader och kan använda denna rapport som stöd i sitt 
internationella arbete. Vi hoppas vidare att studien kommer läsas av framtida 
expatriater på Volvo Cars som en förberedelse inför avresa där de kan få förståelse för 
vilka utmaningar de kan tänkas möta och vilka egenskaper som är viktiga för att 
anpassa sig till nya kulturer.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning  
Då studien i ovanstående avsnitt har bidragit till forskningsfältet kan det vara 
intressant att fortsätta att undersöka dessa områden. Då de flesta av våra respondenter 
har lyft fram familjens stora påverkan skulle det vara intressant att undersöka 
konsekvenserna i familjer där den kulturella anpassningen inte lyckats lika bra och 
dess effekter på expatriatens uppdrag. Då samtliga av respondenterna innehade höga 
positioner och således kan förutsättas vara väl insatta i Volvos företagskultur skulle 
det vidare vara intressant att bedriva en undersökning om hur Volvos företagskultur 
upplevs av medarbetare som är nya i organisationen. Vidare hade en mer djupgående 
studie av de kulturella skillnaderna varit intressant att göra, rapporten har ett för lågt 
antal respondenter för att kunna generalisera kulturen. En studie där skillnader i två 
länder belyses hade varit mycket intressant alternativt en jämförande studie mellan två 
olika företag för att belysa företagskulturens inverkan på de landskulturella 
skillnaderna.  
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Appendix – Intervjuguide 
 
Introduktion 
Kan du berätta lite om ditt arbete? 

-‐ Anledning till utlandsvistelse? 
-‐ Hur länge har du arbetat utomlands? 
-‐ Har du arbetat med liknande saker i något annat land? 

 
Tema Kulturella Skillnader 
Hur upplever du kulturen i värdlandet?  
Upplever du skillnader att arbeta i ditt värdland kontra Sverige?  

-‐ Hur påverkar de kulturella skillnaderna ditt arbete?  
-‐ Hur skiljer det sig i att bedriva ledarskap i ditt nuvarande land? 

 
Kan du nämna några kulturella missuppfattningar eller kritiska situationer som du kan 
råkat utför? 
I vilka situationer är kulturella skillnader viktiga att ha koll på? 
Till vilken grad påverkar typen av ditt uppdrag (förändring, nedläggning, uppstart etc) 
vikten av kulturella skillnader? 
 
Tema organisationskultur  
Kan du beskriva kortfattat hur du uppfattar Volvo’s företagskultur? 
Upplever du några skillnader i företagskulturen värdland kontra hemland? 
Hur upplever du att företagskulturen minskar/ökar de landskulturella skillnaderna? 
Hur anser du att stödet är från huvudkontoret?  
 
Tema överbrygga kulturella skillnader 
Hur trivs du i ditt nuvarande land?  

-‐ Arbete, familj, allmänt? 
 
Vilka anser du är de största utmaningarna med att arbeta som expatriate? 
I vilken grad reflekterar över ditt eget beteende med hänsyn till kulturen i värdlandet?  

-‐ Har du ändrat ditt beteende i åtanke på värdlandets kultur? 
Vad är viktigt för att bli en framgångsrik expatriate?  

-‐ Erfarenhet av att leda?  
-‐ Personliga egenskaper?  

Hur anser du att eventuella kulturella barriärer ska överbryggas? 
 
Har du haft någon kulturell träning?  
 
Finns det något annat du vill tillägga, något du känner att vi missat?  
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