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   Förord  

  

Jag vill tacka alla som ställt upp och stöttat mig i denna undersökning. Jag ska framförallt tacka 

mina respondenter för deras medverkan som helhjärtat ställt upp och besvarat mina frågor. Ett 

stort tack till min handledare Jonas Lindblom som genom en god vägledning stöttat mig i mitt 

uppsatsarbete.   
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Abstract  

Ledarskap har ofta studerats antingen beroende på samhällskultur eller beroende på 

organisationskultur. I denna uppsats har jag studerat upplevelsen av ledarskap i svenska skolor 

i ett multikulturellt perspektiv. ”Ledarskap i ett multikulturellt perspektiv!” är en kvalitativ 

studie om hur personer med olika kulturella bakgrunder ser på svenskt ledarskap, och den ideala 

bilden av svenskt ledarskap. För att uppnå syftet har jag intervjuat sex personer från olika 

kultursfärer. Jag har använt mig av kvalitativ metod med tematiskt strukturerade intervjuer. För 

att analysera synen på ledarskap i skolan ur ett multikulturellt perspektiv har jag presenterat en 

rad viktiga begrepp som jag kan använda i min analys. Dessa begrepp är: monokronisk och 

polykronisk tidsuppfattning, världens kultursfärer, svensk företagskultur, interkulturalitet och 

interkulturell kompetens samt kommunikation.   

Resultaten visar att synen på ledarskap påverkas av individers kulturella tankesätt. Jag har hittat 

skillnader i synen på svenskt ledarskap hos mina respondenter. Dessa skillnader kommer till 

uttryck i vad jag kallar för ”det överdemokratiska ledarskapet”, ”det svårtolkade ledaskapet”, 

och ”det effektiva ledarskapet” som belyses av invandrares föreställningar, och ”det humana 

ledarskapet” som belyser svenska föreställningar. Synen på det ideala ledarskapet är också i 

många fall olika hos mina respondenter. Svenskarna ser ett ”tydligt- och situationsanpassade 

ledarskap” som ett idealt ledarskap, medan sydamerikanerna tror mer på ett ”styrande ledarskap” 

och dem som kommer från Mellanöstern presenterar ”teamledarskapet” som ett idealt ledarskap. 

Resultaten visar också att ett interkulturellt synsätt på ledarskap är betydelsefullt för ett idealt 

ledarskap enligt mina respondenter. Dem betonar också behovet av öppna, utbildade och 

kompetenta ledare på mångkulturella organisationer.  

Nyckelord: Ledarskap, samhällskultur, multikulturella organisationer, kommunikation, skola.  
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1. INLEDNING  

Sverige har i och med invandringen blivit mångkulturellt och multietniskt synligt. Möten med 

främmande kulturer har blivit en viktigare del av vardagen för oss. De flesta företag och 

organisationer har både kunder och medarbetare med utländsk bakgrund. Och just i arbetslivet 

är kanske risken som störst att det spännande och lustfyllda kulturmötet övergår till den 

frustrerande och tidsödande kulturkrocken. Detta i arbetslivet kan i sin tur öka risken till 

kulturkrockar och missförstånd (Beckman & Forsling, 2009). Vi upplever dagligen ett samhälle 

där både kulturkunskap och interkulturalitet har en avgörande betydelse på arbetslivet. 

Kunskaper och medvetenhet om sin kultur och andra kulturer i arbetslivet är enligt Lahdenperä, 

P (2011), avgörande för vilka intentioner, handlingar och åtgärder ledaren vidtar i sitt ledarskap.  

I samarbete mellan ledare och medarbetare med olika kulturella bakgrunder kan det uppstå 

missförstånd och konflikter som grundar sig bland annat på andra värderingar och livsvärlden. 

(Lahdenperä 2008). Exempelvis strävar ofta de svenska ledarna efter att alla inblandade ska 

vara eniga om det beslut som fattas enligt Beckman & Forsling (2009). Det är inte chefens 

uppgift att bestämma ensidigt. Om det handlar om viktiga beslut håller chefen ett stort antal 

möten för att uppnå konsensus bland medarbetarna istället för att bestämma själv. Det slutliga 

beslutet blir kanske en pragmatisk kompromiss som är gångbar för alla. I Sverige anses detta 

vara gott ledarskap. I andra kulturer förväntas chefen vara bestämd, principfast och auktoritär 

där inbjudan till delaktighet i beslut kan ibland mötas med misstänksamhet eller förvirring, 

enligt Stier (2009).  

Ett annat exempel på att kulturella skillnader kan påverka människors ledarskap är att 

människor från världens tre kultursfärer (relationskultur, gruppkultur, prestationskultur) har 

olika uppfattningar om tider och relationer i arbetslivet. Människor som är präglade av 

prestationskultur kännetecknas som tidsfixerade (det är viktigt att passa tiden). När det gäller 

relationer mellan människor på arbetsplatsen tänker de i termer av resultat och de investerar tid 

i olika projekt, i arbete och även i sina relationer. Detta tankesätt är främmande inom 

relationskulturer därför att här är det relationen i sig som är det viktiga. De är tidsflexibla. Ett 

exempel på detta är att spanjorer är notoriskt sena. I detta kulturtankesätt är det mycket 

ovanligare att jobbet går före en stor släktmiddag. Människor som är präglade av gruppkultur 

kännetecknas av ödmjukhet och vänlighet. På arbetet påtalar man inte sina ledares brister, 

speciellt inte framför de anställda. Istället kan man ställa en fråga om hur man kan göra det ännu 



1 Fördelning av världens kultursfärer, Beckman C. & Forsling J. (2009), S. 27.  

3  

  

bättre. Personer från dessa kulturer tar hand om varandra inom gruppen (Beckman & Forsling 

2009).  

Ledarskap har ofta studerats antingen beroende på samhällskultur eller beroende på 

organisationskultur. Det finns också många studier om relationen mellan ledarskap och 

organisationskultur, dock jag saknar ett multikulturellt perspektiv på ledarskap i dagens 

forskning. Det är därför viktigt att studera synen på svenskt ledarskap och synen på den ideala 

bilden av ledarskapet ur ett multikulturellt perspektiv. För att undersöka hur man med olika 

kulturella bakgrunder ser på ledarskap i Sverige kommer jag att intervjua 6 lärare och rektorer 

på grundskolor i Västmanland. Dagens svenska skolor är interkulturella verksamheter där båda 

elever och personal samarbetar med olika kulturella och etniska bakgrunder.  Jag ska intervjua 

fyra lärare med olika kulturella bakgrunder och två svenska rektorer som arbetar på olika 

grundskolor. Lärarna har erfarenhet från både sitt hemland och från svenskt ledarskap medan 

rektorerna har jobbat med olika personal i flera år i Sverige. Detta bidrar till att få reda på hur 

man ser på ledarskap i dessa kulturer, vilka svårigheter och möjligheter man ser vid upplevelser 

av ett interkulturellt arbetsliv.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personer med olika kulturella bakgrunder ser på 

svenskt ledarskap, och den ideala bilden av svenskt ledarskap. Jag kommer att studera ämnet 

genom tematiskt strukturerade intervjuer. Dessa utförs genom att undersöka hur mina 

respondenter med olika kulturella bakgrunder ser på svenskt ledarskap.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING  

  

Som jag har tidigare nämnt, så är syftet med denna studie hur personer med olika kulturella 

bakgrunder ser på svenskt ledarskap, och den ideala bilden av svenskt ledarskap. För att hitta 

tidigare studier för min uppsats har jag sökt i forskningsdatabaser, och i MDH:s bibliotek. De 

flesta studierna kring ledarskap och kultur på skolan fokuserar dels på problemen mellan 

rektorer/lärare och invandrarelever, dels studerar forskarna ledarskap genom organisations-

kultur. Det som jag ska studera är relationen mellan personal och ledare på skolan i ett 

multikulturellt perspektiv. Jag har också hittat forskning som är i linje med det jag är själv ute 

efter men den är en minoritet, och särskilt som man inte har studerat personal och ledare på 
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skolan i ett multikulturellt perspektiv. En annan skillnad mellan min undersökning och dessa 

forskningar är att jag studerar ”svenskt ledarskap” i ett multikulturellt perspektiv, men dessa 

forskningar studerar ledarskap oberoende av om det är svenskt eller icke svenskt, även om det 

är beroende eller oberoende av kultur. Bland många och olika tidigare studier har jag valt 10 

stycken som är mer relevanta med min forskning. Här har jag tematiserat resultatet av dessa 

studier dels efter mitt syfte, och dels efter tidigare studiers innehåll. Dessa teman är: nationella 

kulturella skillnader, individuella färdigheter, studie av ledarskap oberoende av kultur, 

kommunikation och kultur, och mångkulturella organisationer.  

  

     2.1. Nationella kulturella skillnader  

En del av den tidigare forskningen studerar relationen mellan ledarskap och kultur och fokuserar 

på skillnaderna mellan olika nationella kulturer. Här presenterar jag två studier som studerar 

betydelsen av nationella kulturella skillnader på ledarskap dock inte inom skolan.  Fransson 

(2012) studerar kulturella skillnader i ledarskapet mellan Sverige och Österrike genom 

intervjuer med tre ledare från respektive land inom organisationen Lutz. Studien visar att det 

finns skillnader i synen på ledarrollen där de svenska ledarna ser ledarskapet som en inlärd 

företeelse till skillnad från den österrikiska synen som innebär att ledarskapet är en del av 

personligheten. Ledarstilen påverkas av individens kulturella bakgrund, eftersom denna 

påverkar individens normer, värderingar och beteende. Svenska ledare skiljer sig från de 

engelska, t.ex. när det gäller synen på hur makt accepteras och visas. Inom den österrikiska 

kulturen sker det strategiska beslutsfattandet uteslutande inom ledningen, beslutsprocessen är 

snabb men med underlag för det beslut som tas. Den svenska beslutsprocessen karaktäriseras 

däremot av en process präglat av konsensus, involvering och rationalitet.  

      Gonzalez & Karlsson (2002) studerar hur nationella kulturella skillnader påverkar 

ledarstilar. Författarna intervjuar åtta engelska och svenska ledare från flera olika team på 

SAAB AB, som har intresse för ämnet. Resultatet visar att engelsmän tar snabba beslut, säger 

inte emot sin ledare, tar in nya idéer och synsätt, använder varandras erfarenheter, och lär sig 

av svenskarna. Svenskarna diskuterar sig fram, har demokratiskt sätt och kan ifrågasätta sin 

ledare. De kan lära känna andra kulturer, få nya idéer och förbättrar sitt engelska språk och lär 

sig att bli striktare.  
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     2.2. Individuella färdigheter  

Det finns också studier som fokuserar mer på individuella färdigheter i arbetet istället för att 

forska i ett multikulturellt perspektiv. Kavanagh & Ashkanasy (2006) undersöker 

sammanslagning mellan tre organisationer i offentliga sektorn i Brisbane, Queensland 

Australien. Resultaten visar att relationen mellan ledarna och de anställda i många fall läggs på 

individerna själva och det är ofta förändring i arbetstakten och arbetskulturen som förhindrar 

framgångsrika omstruktureringar i organisationen. I detta sammanhang hänger framgången av 

sammanslagningen av dessa organisationer på individuella uppfattningar om processen och på 

det sätt som processen hanteras och i vilken riktning strukturella förändringar sker i 

organisationen. Enligt studien måste en ledare vara kompetent och utbildad i processen att 

omvandla organisationer för att kunna säkerställa att individer accepterar strukturella 

förändringar inom organisationen. Ledarna måste se till att deltagarna känner att de rådfrågas 

som en del av beslutsprocessen, och deltar i processen annars blir medlemmarna inom den 

kulturen cyniska. Resultaten tyder på att ledarens personlighet ska godkännas av dem anställda. 

För att en ledare ska få engagemang och lojalitet från personal, ska ledningen visa sin lojalitet 

och uttrycka engagemang för personalen under processen. Dock har ingen ledare inom denna 

forskning gjort detta.  

      Toor (2008) undersökte uppfattningen av chefer med olika bakgrunder om ledarskapet och 

de kunskaper och färdigheter som är väsentliga för ett effektivt ledarskap i Thailand. I studien 

används enkäter och intervjuer med dem projektansvariga och 78 respondenter från tio olika 

nationaliteter som samarbetar på ett mega byggnadsprojekt. Studien visar att personliga 

kompetenser gör det inte bara möjligt för ledare att arbeta effektivt utan också att göra detta 

mellan olika branscher och yrken. Personlig och social kompetens uppfattades också som 

avgörande för en projektledare. Flexibilitet i beslutsfattande, god förmåga att lyssna och 

problemlösning som stil betonades också. Nästan alla respondenter menade att för att en individ 

ska jobba som projektledare på en internationell arbetsmiljö behöver man ha personliga 

kompetenser och att man studerar tvärkulturella program/ledarskapskurser på högskolenivå.  

  

      2.3. Studie av Ledarskap oberoende av kultur  

Många forskare studerar ledarskap oberoende av samhällskultur. Ett ytterligare tema som jag 

har hittat i tidigare forskning har jag kallat för ”studier av ledarskap oberoende av kultur”. Det 

betyder att här finns inget multikulturellt perspektiv alls. Höög & Johansson, m.fl., 2011) 

studerar förväntningar på en rektorers ledarskap på olika framgångsrika skolor i Sverige.  
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Deltagarna i studien menar att rektorn både ska vara pedagogisk ledare för skolan och chef för 

lärarna och övriga personal. Rektorn bör framstå som trovärdig för att lärarna ska kunna ha 

förtroende för denne. Trovärdigheten baseras på rektorns kunnande som i detta sammanhang 

uppfattas som kunskap om skolarbetet. Goda kunskaper i pedagogik - och lärarutbildning är en 

förutsättning för trovärdighet för både lärare och rektorer. En annan precisering rör rektorns 

omtanke. Resultatet visar att tre av fem rektorer i framgångsrika skolor tycker att skolor bör ha 

ett mångsidigt ledarskap. Enligt studien behöver man för att vara en god ledare vara den som är 

tydlig, stödjande och diskuterande och som följer upp överenskommelser och beslut. Studien 

visar också att de flesta lärarna som intervjuades stödde en öppen ledning med en öppen 

diskussion med lärarna, samtidigt som rektorn arbetar för samarbete i lärarlag som är på väg att 

utveckla teamarbetet. En öppen och förtroendefull inställning med ett involverande och 

demokratiskt förhållningssätt från rektorn framkommer som en av de mest efterfrågande 

ledarstilarna.  

      Rees & Karma (1980) undersöker skillnader mellan ledarens självuppfattning av sin 

ledarstil och den anställdas uppfattning om den stilen. I studiegruppen ingick 10 arbetsledare 

och 51 av anställda i kommunala avdelningar och byråer i Wilkes-Barre, Pennsylvania. De 

anställda hade daglig och långvarig kontakt med sina arbetsledare och hade arbetat för dem i 

minst sex månader. Därför hade arbetsledarna och dem anställda förmodligen tillräckliga 

kunskaper om sina uppgifter och om sina anställda/arbetsledare personligheter. Det var 

förutbestämt att ingen av arbetsledare eller underordnade hade föreutbildning i ledarskap. 

Resultaten visar att arbetsledare och dem anställda inte uppfattar ledarstil på samma sätt. 

Arbetsledarna tror på en hög aktivitet och hög arbetsrelation mellan ledare och dem anställda 

för att dem anställda fullfölja sina uppgifter. Däremot de anställda tycker inte att en viss stil 

skulle dominera på alla situationer.  

  

     2.4. Kommunikation och kultur  

Även om det också förekommer ett intresse i kommunikation inom andra studier om ledarskap 

och kultur, finns det också studier (exempelvis dem ovannämnda studierna) som sätter särskilt 

fokus på kommunikationen. Forskarna menar att relationen mellan ledare och personal är av 

avgörande betydelse i en verksamhet. Studierna visar att samhällskultur kan påverka 

kommunikationen. Därför talar jag här om kommunikation och kultur. De svenska ledarnas syn 

på kommunikation är enligt Fransson (2012), att kommunikationen är byråkratiskt ordnad, 

medan de österrikiska ledarna upplever kommunikationen som direkt, vilket kan förklaras 
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genom att respondenterna innehar ledarpositioner på olika nivåer i företaget. Konflikter hos 

svenska ledarna är enligt studien negativt och att ledaren har en funktion som problemlösare 

vid konfliktsituationer. Inom den österrikiska kulturen utgör konflikter däremot inget hot mot 

gruppen eller ledaren, därför finns istället ett centralt fokus på kommunikation och samtal vid 

hanterande av konflikter istället för problemlösning. Den mest framträdande svagheten för 

kommunikationen är språket enligt Gonzalez & Karlsson (2002). Studien visar att missförstånd 

uppkommer när svenskarna inte behärskar det engelska språket fullständigt eftersom det inte är 

deras modersmål. Respondenterna i studien är medvetna om att missförstånd uppstår pga. 

språkskillnader och andra olikheter. En ytterligare anledning till missförstånden är att 

engelsmän och svenskar inte känner varandra väl.   

      En mer rationell uppfattning mellan ledare och den anställda enligt Rees & Karma (1980) 

kan förbättra kommunikation och organisatorisk effektivitet. Genom en teamutbildning kan 

dem anställda lära sig hur dem kan påverka sin chefs ledarstil, och arbetsledarna kan mer 

uppfatta sina underordnande och förbättra sitt beteende i arbetsrelationen. En effektiv och 

ömsesidig kommunikation mellan den anställda och ledare kan leda till en ömsesidig 

uppfattning av chefens ledarstil och dennes beteende, som i sin tur kan främja ett produktivt 

arbetsklimat.  

  

     2.5. Mångkulturella organisationer  

Som tidigare nämnts har jag även hittat forskning som är linje med det jag själv är ute efter men 

denna forskning är i minoritet, och särskilt då man inte har studerat lärare och rektorer. 

Lahdenperä (2011) studerar ledarskapsutveckling hos förskolechefer utifrån kvalitativa 

intervjuer. Hon urskiljer ett par viktiga områden för ledarskapsutveckling. För det första är 

kunskap och medvetenhet om det mångkulturella avgörande för vilka intentioner, handlingar 

och åtgärder ledaren vidtar i sitt ledarskap. För det andra sätter ledarskap mot utökad mångfald 

och jämlikhet krav på ledarens personliga kompetenser och färdigheter. Utökad medvetenhet 

och kunskaper om mångfald behöver inte nödvändigtvis leda till att verksamheten förändras 

enligt studiens resultat. Resultatet visar att medvetenhet om sin kulturella bakgrund och sina 

livserfarenheter medför kulturella filter som kan begränsa kontakten med människor som har 

en annan kultur - och erfarenhetsbakgrund. Självkännedom och kännedom om sina problem, 

svårigheter och så kallade mörka sidor hjälper dig som ledare att på ett bättre sätt möta 

”annorlundahet” utan reservation och fördomar.  
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Canen & Brasilien (2007) studerar hur ledare hanterar organisatoriska konflikter och 

samarbetar för organisationsutveckling på en högskola i Brasilien. Forskaren försöker också att 

förstå hur skillnader i kultur, kulturellt avstånd, språkskillnader, tidszoner, och institutionella 

faktorer kan påverka både källorna till konflikt liksom det sätt som den kan hanteras effektivt. 

Förutom en teoretisk diskussion om mångkulturalism och ledarskap, genomförs forskningen 

genom en fallstudie och formella intervjuer. Forskningen betonar betydelsen av öppna, 

utbildade och kompetenta ledare och individer inom mångkulturella organisationer. Samt 

behovet av läroplaner för en kulturell och mångfaldig organisation, att grunda en organisation 

med mångkulturell identitet, tillämpa mångkulturella principer, betydelsen av ledarskapets roll 

på konflikthantering, att ledarskap utan mångkulturell kompetens inte kan vara etisk och 

effektiv, och att frånvaron av ett mångkulturellt ledarskap kostar mycket för organisationen. 

Resultatet visar att lärosätena bör tillämpas och ses som mångkulturella organisationer, inte 

bara i form av att utveckla mångkulturella kursplaner utan också att granska de institutionella 

metoderna. Samtidigt bör chefer i högskolorna utvärderas i termer av mångkulturell kompetens 

och erbjudas fortbildning för att hjälpa dem att utveckla metoder för kulturell mångfald. Dessa 

är också beroende på den utsträckning som universitet och högskolor säkerställer mångkulturell 

utbildning för ledarna och chefer. Högskolans administration skulle också förstå behovet av 

kulturell mångfald som en del av sitt uppdrag, att ge workshopar, föreläsningar och en 

övergripande mångkulturell utbildning för sina ledare.  

      Ljungberg (2005) studerar i sin avhandling olika skolor i södra Sverige. I studien intervjuas 

åtta rektorer som jobbar i en stad som präglas av segregation. Studien visar att mångkulturellt 

ledarskap och den mångkulturella utbildningen är nödvändig för skolans utveckling. Det 

svenska språket och läsförståelse är viktiga för kommunikationen och relationen mellan elever, 

lärarna och rektorer. Flera av dessa rektorer anser att allmänna föreställningar om skolan och 

diskussionen om vissa kulturer och befolkningsgrupper kan försvåra deras arbete på skolan. 

Den viktigaste ledarfunktionen och rektorns arbetsuppgifter i skolan är enligt flera rektorer att 

formulera pedagogiska visioner, tydliggöra pedagogiskt ansvar, delegera övriga administrativa 

arbetsuppgifter och utveckla skolan tillsammans med sina medarbetare.  

      Lahdenperä (1997) studerar lärarnas uppfattningar om mångkulturell skola och utbildning. 

Vid ett interkulturellt förhållningssätt är aktörerna enligt studien medvetna om den egna 

kulturbakgrunden och att det finns ett jämlikt förhållande mellan aktörerna. Resultatet av 

studien visar att mer än hälften av lärarna uppfattade elevens egenskaper, beteende eller 

bakgrund som problematiska och som orsak till problemen i skolan. Majoriteten av lärarna med 
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mångkulturell bakgrund intog ett icke-kategoriserande förhållningssätt till elevens bakgrund. 

Analogt utökar olikheter i etnicitet och upplevd kulturellt avstånd det negativa särskiljande som 

diskriminering av eleven enligt studien.  

  

     2.6. Sammanfattning av tidigare forskning  

Det jag kan säga kortfattat om tidigare forskning är att de flesta studier kring ledarskap har 

studerats oberoende av kultur, och dem övriga som tar upp kultur i forskningen, gör det inte ur 

ett multikulturellt perspektiv. En liten del som studerar mångkulturella organisationer, 

fokuserar dels på kulturella konflikter mellan lärare och invandrarelever, dels fokuserar på 

andra områden, bland annat på ledarskapsutveckling, organisatoriska konflikter och 

organisationsutveckling, mångfald, organisationskultur, segregation och betydelsen av 

multikulturella studier för mångkulturella organisationer. Därför har jag hämtat dessa 

forskningar som är mer relevanta med min forskning jämfört med andra forskningar som finns 

om ledarskap, kultur och skolan. Jag har tematiserat resultatet av tidigare forskningar i fem 

teman. Dessa teman är: nationella kulturella skillnader, individuella färdigheter, studie av 

ledarskap oberoende av kultur, kommunikation och kultur, och mångkulturella organisationer.  

  

3. TEORETISKA PERSPEKTIV  

Jag har tidigare nämnt att syftet med denna uppsats är att studera hur personer med olika 

kulturella bakgrunder ser på svenskt ledarskap, och den ideala bilden av svenskt ledarskap. I 

detta kapitel redogör jag för de teoretiska begreppen som jag kommer att använda mig av i mitt 

analyskapitel. För att fördjupa förståelsen av ett multikulturellt perspektiv på ledarskap har jag 

använt en elektisk teoriansats där jag väljer ut olika teoretiska begrepp som är användbara för 

att förstå kulturens betydelse på ledarskap. Jag har lagt upp det på så vis att jag presenterar det 

teoretiska perspektivet i fem olika teman. Dessa teman är: monokronisk och polykronisk 

tidsuppfattning, världens kultursfärer, synen på ledarskap, interkulturalitet, språk, kultur och 

kommunikation.  

  

3.1. Monokronisk och polykronisk tidsuppfattning  

Det finns olika kulturella synsätt och föreställningar om olika saker, exempelvis om tiden. En 

aspekt om tidsuppfattning rör tidsorientering i olika kulturer. I detta sammanhang brukar man 

skilja mellan monokronisk och polykronisk tidsuppfattning där den monokroniska 

tidsuppfattningen innebär att tiden har ett symbolvärde och är följaktligen viktig i sig. I 
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Nordeuropa och Nordamerika köper man tid och tid är till och med pengar. Medan i kulturer 

med en polykronisk tidsuppfattning är tiden inte ett självändamål och synen på punktligheten 

är också mindre absolut. Man gör saker när man känner för det och det man inte gör idag kan 

man göra imorgon. Man har heller inga problem med att göra många saker samtidigt. 

Exempelvis vid ett affärsmöte förhandlar man med den i rummet närvarande motparten, talar i 

telefon med en annan, besvarar frågor från en tredje person som dyker upp oanmäld. Detta kan 

uppfattas som oförskämt och respektlöst för en svensk med en monokronisk tidsuppfattning 

(Stier, J. 2009, s. 85–70).   

      Kultur på arbetsplatsen enligt Pearce, J. & Robinson, R. (1985, s. 342 i Bjerke, B. 1998, s. 

66) ger anställda en känsla av hur man beter sig, vad de bör göra och vad som ska prioriteras 

när jobbet ska genomföras. Kulturen fyller i gapet mellan vad som anges formellt och vad som 

faktiskt bör göras. Som sådant är kultur av avgörande betydelse och en kraftig drivkraft.  

Som vi ser finns det två aspekter om tidsuppfattning/tidsorientering i olika kulturer, en 

monokronisk och en polykronisk, men ur ett multikulturellt perspektiv är det viktigt att se 

monokronisk och en polykronisk tidsuppfattning inom samma kultur. I denna uppsats är det 

särskilt relationen mellan dessa tidsuppfattningar inom kulturen som studeras, det räcker inte 

att studera dem endast mellan kulturer. Ett multikulturellt perspektiv lyfter fram människor 

inom en och samma kultur som har de här uppfattningarna och som ska samspela.  

  

      3.2. Världens kultursfärer  

Beckman C. & Forsling J. (2009) förklarar vad det innebär att alla kulturer har både synliga och 

osynliga delar, hur kulturmöten påverkar olika människor och hur man kan styra sina relationer 

i olika kulturella situationer. Människor har, enligt Beckman & Forsling, olika tankesätt och 

uppfattningar om saker och ting p.g.a. sina kulturella förståelser, vilket i sin tur kan påverka 

deras beteende bland annat vid möte på arbetsplatsen.   

1  

Beckman & Forsling delar in världens 

alla kulturer i tre kultursfärer som 

kallas för relationskultur, gruppkultur, 

och prestationskultur. Människor som 

är präglade av prestationskultur 

kännetecknas som tidsfixerade, dvs. 

det är viktig att passa tiden. Dessa personer tänker alltid i termer av resultat. De investerar tid i 
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olika projekt, i arbetet och i sina relationer. Var och en har sin pengapåse och sin tidspåse som 

det gäller att använda på bästa sätt. Detta tänkesätt i relationskulturer är främmande för att här 

är det relationen i sig som är det viktiga. Alltså personer präglade av denna kultur sätter 

relationer främst även i arbetslivet. Människor från en relationskultur är tidsflexibla. Ett 

exempel på detta är att spanjorer är notoriskt sena. I detta kulturtankesätt är det mycket 

ovanligare att jobbet går före en stor släktmiddag. Här tycker personer med prestationskulturer 

att man visar sina medmänniskor respekt genom att komma i tid och hålla vad man har lovat, 

medan människor med relationskulturer anser att man visar respekt genom att ta sin tid för dem 

man har framför sig (Beckman & Forsling 2009, s. 28–31).   

      Det finns också en skillnad mellan dessa kulturer angående fakta och information och hur 

de ser på information. I prestationskulturer är fakta det allra viktigaste och den ska presenteras 

på ett strukturerat sätt. Målet med detta är att motparten ska få reda på allt som han eller hon 

behöver veta.  Men ur relationskulturens synvinkel är det viktigt att hålla relationen vid liv 

genom täta kontakter. För att få information kan man exempelvis prata med andra personer och 

svara i telefonen eller avbryta diskussionen samtidigt som man har möte med andra personer i 

relationskulturer. Medan i prestationskulturer har man redan erhållit/skapat en lista av 

information för mötet. (Beckman, C. & Forsling, J. 2009, s.31–33).  

      På arbetsplatsen är det också betydligt pinsammare att ha gjort något fel i relationskulturer 

än i prestationskulturer. I prestationskulturen är resultatet det viktiga, exempelvis om man 

erkänner sitt fel så snart som möjligt för att problemet kanske kan rättas till. Då behöver 

slutresultatet inte påverkas. I relationskulturer däremot gör man inga vinster på att ta på sig 

skulden. Det är viktigt att inte visa svaghet, och misstag är svaghet. Den första prioriteringen är 

att inte förstöra sina relationer genom att framstå som svag och pinsam i relationskulturer 

(Beckman, C. & Forsling, J. 2009, s. 35).  

      Människor som är präglade av gruppkultur kännetecknas av ödmjukhet och vänlighet. I 

dessa kulturer undviker man ögonkontakt med andra människor och det är viktigt att man inte 

tappar ansiktet. På arbetet påtalar inte man sin ledares brist, speciellt inte inför de anställda. 

Istället kan man ställa en fråga om hur man kan göra det ännu bättre. Personer från dessa 

kulturer tar hand om varandra inom gruppen, enligt Beckman & Forsling. Här är det exempelvis 

otänkbart att låta äldre släktingar flytta in på ålderdomshem. Arv, födelseort och kontakter är 

mycket viktiga. Men i prestationskulturer är det utbildning och erfarenhet som ger möjligheter 

i arbetslivet.  Andra saker kan beräknas som orättvisa eller omoraliska.  Inom gruppen finns en 

tydlig förutbestämd hierarki. I familjen har var och en ansvar för exempelvis yngre syskon och 
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kusiner. I sin tur kan man förvänta sig hjälp från de äldre släktingarna, vänner och skolkamrater. 

Det finns också olika uppfattningar som t.ex. att inte tappa ansiktet och även en tradition som 

kan påverka relationer på arbetsplatsen.  (Beckman, C. & Forsling, J. 2009, s. 39–46).  

      Att förstå skillnaderna mellan olika typer av kulturer kan vara till stor hjälp för att undvika 

kulturkrockar. Det är viktigt att veta att de går in i varandra.  Det är alltså viktigt att veta så 

mycket som möjligt om de grundläggande värderingar och synsätt för det specifika land man 

ska besöka eller samarbeta med (Beckman, C. & Forsling, J. 2009, s. 52–54).  

Som vi ser, delas världens alla kulturer in i tre kultursfärer, relationskultur, gruppkultur, och 

prestationskultur, men ur ett multikulturellt perspektiv är det viktigt att se olika kultursfärer 

inom samma kultur. Som jag tidigare sagt lyfter ett multikulturellt perspektiv fram de här 

kultursfärerna inom en och samma kultur och som ska samspela.  

  

3.3. Svensk företagskultur  

Stier, J. (2009) menar att kulturer är olika med avseende på synen på ledarskap. Ledarskap utgår 

från samspel mellan människor inom ramarna för en kultur. Genom kommunikationen mellan 

ledare och medarbetare ska ledaren förmedla sina budskap, målsättningar och strategier. Därför 

underlättas ofta ledarskapet av en gemensam referensram, en gemensam kultur. Det är också 

kulturen som påverkar ens eget och medarbetarnas sätt att se på vad som skall utföras och hur i 

arbetssituationen. I vissa kulturer förväntas chefen vara bestämd, principfast och auktoritär, där 

inbjudan till delaktighet i beslut ibland kan mötas som misstänksamhet eller förvirring enligt 

Stier, J. (2009, s.94–95).  

      Svensk kultur är utpräglad av prestationskultur men det som skiljer svenska kulturen från 

exempelvis Tysklands, och även av andra skandinaviska kulturer är att det i vår kultur även 

finns inslag av gruppkultur. Ett exempel här är att svenskar gör nästan vad som helst för att 

undvika konflikter (Beckman & forsling 2009, s. 55–56). Hur man ska hantera konflikter och 

känslor i socialt samspel syns också olika i olika kulturer. Det sägs exempelvis att svenskarna 

är konfliktundvikande och vill kompromissa genom förhandling och försöka uppnå 

samförstånd. ”En lyckad förhandling för en svensk är en där samtliga inblandade har fått gehör 

för sina önskemål. Principen är att alla vinner lite, och ingen förlorar eller inte vinner för 

mycket” (Stier, J. 2009, s. 93).   

      Beckman, C. & Forsling, J. (2009, s. 55–57) menar att ledarna på svenska företag ofta 

strävar efter att alla inblandade ska vara eniga om det beslut som fattas. Det är inte chefens 

uppgift att bestämma ensidigt. Om det handlar om viktiga beslut håller chefen hellre ett stort 
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antal möten för att uppnå konsensus bland medarbetarna än att han/hon bestämmer själv. Den 

här företagskulturen grundar sig på en stark tro att fler tänker bättre än en. Situationer och 

problem ses inte i strikt svart och vitt. Alla utgår från att det finns flera bra lösningar. Det slutliga 

beslutet blir kanske en pragmatisk kompromiss som gångbar för alla.   

      I Sverige anses detta vara gott ledarskap. Tanken, enligt Beckman, C. & Forsling, J. (2009, 

s. 57–58), är att medarbetarna ska vara delaktiga i beslutfattandet, vilket gör de engagerade och 

entusiastiska. Chefen behöver heller inte övervaka om de underordnande arbetar enligt beslutet 

eller inte. Denna syn på möten är inte vanlig utomlands där chefen ensam fattar besluten. I 

många länder ses detta som svagt ledarskap när en chef rådfrågar sina medarbetare och 

kompromissar för att göra dem nöjda. De underordnande kanske förlorar respekten för en chef 

som kompromissar vilket i sin tur kan leda till att medarbetarna blir frustrerade och arbetar 

sämre. I sådana kulturer är möten korta och går mest ut på att chefen informerar om vilka beslut 

han/hon fattat. Möteskulturen är en mycket vanlig orsak till irritation och vantrivsel bland 

utlandsfödda medarbetare på svenska företag.   

      Svensk kultur, enligt Beckman, C. & Forsling, J. (2009, s.58–60), är mycket 

individualistisk. Svenska anställda anser att de har rätt att veta allt som är på gång. De är fostrade 

sedan barnsben med offentlighetsprincipen och anser att öppenhet och genomskinlighet är 

tecken på ärlighet och kvalitet. Detta är främmande för många utlänningar.  De underordnande 

i många länder får veta det de behöver för att göra sitt arbete, men chefen kan använda annan 

information som ett maktmedel. I Sverige är många svenskar nöjda om de får stimulerande 

arbetsuppgifter där de använder sin kunskap.  Att bli chef är inget självklart mål och man inriktar 

sig mer på ekonomi och personalfrågor. Utomlands är det viktigare att avancera i hierarkin. Får 

man inte tillräckligt hög rang, har man heller inte mycket frihet att komma med initiativ eller 

att lägga upp arbetet som du vill.  

  

3.4. Interkulturalitet och interkulturell kompetens  

Kommunikation mellan människor med olika kulturbakgrunder kallas för interkulturell 

kommunikation (Stier, J. 2009). Interkulturalitet, enligt Lahdenperä, P. (2008), handlar om olika 

typer av meningsskapande kulturer, alltså etniska, religiösa, språkliga, könsmässiga m.m. och 

hur dessa samverkar och berikar varandra. Interkulturalitet sätter kvalitativa och värdemässiga 

aspekter på kulturmöten. Ömsesidig respekt, öppenhet, tolerans, jämlikhet, demokrati och 

sociala rättigheter är vissa mål för interkulturalitet (S. 30–31). För att t.ex. kunna lyssna in den 

kultur man ska möta och ha ett öppet sinnelag utan fördomar krävs att man har interkulturell 
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kommunikativ kompetens. Kompetensen kräver i första hand att man har information och 

kunskap om olika kulturer samt att man förhåller sig öppen till det annorlunda. (a.a. S.55–56).  

      Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (2003) i Lahdenperä, P. (2008, s. 151) menar att ett effektiv 

interkulturellt samspel kräver öppenhet, nyfikenhet och förståelse för andra kulturer, men lika 

fullt för den egna kulturen. Lahdenperä, P. (2008, S. 151) menar att interkulturell kompetens är 

att kommunicera på ett effektivt och adekvat sätt i olika kulturella sammanhang. Detta enligt 

Lahdenperä behöver kulturkunskap, motivation och färdighet för att en person ska kunna klara 

av ett kulturmöte. En sådan person lyckas med att undvika alltför stora konflikter eller 

missförstånd i möte med andra personer med andra kulturella bakgrunder.  

  

3.5. Kommunikation   

Kommunikation, enligt Harris, P. R. & Moran, R.T. (1987, s. 31), är det viktigaste verktyget vi 

har för att få saker och ting gjorda. Den är grunden till förståelse, samarbete och handling. Den 

är både hjälte och bov, den överför information, fyller folks behov, och får saker gjorda, men 

den kan också förvanska meddelanden. Den kan leda till frustationer och vara orsaken till att 

människor och organisationer blir ineffektiva.  

      Kultur och kommunikation är, enligt Samovar, L. m.fl., (1981, s. 24), oskiljbara för att 

kultur inte enbart dikterar vem som talar med vem, om vad och hur kommunikation fortsätter, 

utan den hjälper också till att bestämma hur människor tolkar meddelanden, vilken betydelse 

de lägger i dem, förhållanden och omständigheter under vilka olika meddelanden kan eller inte 

kan sändas, noteras och tolkas. Faktum är att hela vår repertoar av kommunikativt beteende till 

stora delar är beroende av den kultur vi har växt upp i.  

      Det finns också nära relationer mellan språk, kultur och kommunikation. Det är omöjligt att 

förstå en kultur och dess manifesteringar utan att beakta dess språk och det är på liknande sätt 

omöjligt att förstå ett språk bra utanför dess kulturella sammanhang. Vi talar inte enbart om ett 

visst språk, vi tänker också i de, enligt Bjerke, B. (1998, s. 35).  Språket är inte ett neutralt 

verktyg, utan vårt tänkande påverkas av de kategorier och ord som finns tillgängliga i vårt språk 

(Hofstede, G. 1980, s. 34). Dessa kategorier kan påverka vår kommunikation med andra 

människor (Bjerke, B. 1998, s. 35). Han menar att kultur påverkar språk och språk påverkar 

kultur och de i sin tur påverkar kommunikationen mellan människor.   
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        3.6. Sammanfattning av teoretiska perspektiv  

För att analysera synen på ledarskap i skolan ur ett multikulturellt perspektiv har jag presenterat 

en rad viktiga begrepp som jag kan använda i min analys. Dessa begrepp är: monokronisk och 

polykronisk tidsuppfattning, världens kultursfärer, svensk företagskultur, interkulturalitet och 

interkulturell kompetens samt kommunikation. De teoretiska perspektiven visar att olika 

kulturer gör att människor har olika tänkesätt och uppfattningar om saker och ting. Kultur på 

arbetsplatsen ger anställda en känsla av hur man beter sig, vad de bör göra och vad som ska 

prioriteras när jobbet ska genomföras. Det finns exempelvis olika kulturella synsätt och 

föreställningar om tiden. En aspekt om tidsuppfattning rör tidsorientering i olika kulturer. Att 

förstå skillnaderna mellan olika kulturer kan bidra till att undvika kulturkrockar.                                

       För kommunikation mellan människor med olika kulturbakgrunder behöver man 

kommunicera på ett effektivt och adekvat sätt i olika kulturella sammanhang. Interkulturalitet 

sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten. Information och kunskap om olika 

kulturer, ömsesidig respekt, öppenhet, tolerans, jämlikhet, demokrati och sociala rättigheter är 

vissa mål för interkulturalitet. Det finns nära relationer mellan språk, kultur och 

kommunikation. Kultur påverkar språk och språk påverkar kultur, och de påverkar 

kommunikationen mellan människor. Kommunikation är grunden till förståelse, samarbete och 

handling. Den kan också leda till frustationer och orsaka att människor och organisationer bli 

ineffektiva.  

  

  

4. METOD  

För att analysera ledarskap i skolan ur ett multikulturellt perspektiv, har jag valt att använda 

mig av en kvalitativ metod. Mitt syfte här är att genom intervjuer förstå, beskriva och analysera 

hur mina respondenter med olika kulturella bakgrunder har upplevt svenskt ledarskap. 

Intervjuer är en metod för datainsamling där information inhämtas genom att en intervjuare 

ställer frågor till dessa personer. Dessa personers svar och uttalanden är således rådata i 

intervjuundersökningsform (Lundahl, U. & Skärvad, P. 1999). Jag har använt tematisk 

strukturerade intervjuer för min undersökning. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun 

enligt Kvale (1997) är att förstå ämnen från de intervjuade personernas livsvärld ur eget 

perspektiv.   
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       4.1. Kvalitativ forskningsansats  

Som jag ovan har beskrivit, använder jag den kvalitativa metoden och jag tolkar intervjusvaren 

för att nå fram till teman jag finner intressanta för att förstå hur mina respondenter förstår 

ledarskap. Kvalitativa undersökningar kännetecknas av att undersökaren försöker förstå hur 

människor upplever sig själv, sin tillvaro, sin omgivning och överhuvudtaget det sammanhang 

i vilket de ingår. (Lundahl, U. & Skärvad, P. 1999, s. 101).  Studieobjektet hos de kvalitativa 

undersökningarna är individer, grupper av individer och deras livsvärld. Studien bygger på en 

forskningsstrategi där tonvikten mera ligger på förståelse och tolkning än på kvantifiering vid 

insamling och analys av data. Metoden betonar i huvudsak ett induktivt synsätt på relationen 

mellan teori och forskning där tyngden läggs på generering av teorier. (Bryman, A. 2001, s. 35 

och 249).  Då behöver man den metod som bäst bidrar till förståelse av fenomenet. Det 

undersöks genom intervjuer där informanterna besvarar halvstrukturerade frågor om sin 

bakgrund och om hur de upplever ledarskap och kommunikation, svårigheter och möjligheter.   

     4.2. Kvalitativa strukturerade intervjuer  

Strukturerade kvalitativa intervjuer går ut på att en intervjuare ställer frågor till en respondent 

utifrån en i förväg fastställd intervju eller frågeschema. Målet är att kontexten för samtliga 

intervjuer ska vara den samma, vilket betyder att varje respondent möter samma frågestimuli. 

Målet för en sådan intervju är att säkerställa att respondenternas svar kan sammanställas på ett 

jämförbart sätt, något som kan ske på ett reliabelt sätt. Om svaren eller respondenterna utgör 

reaktioner på identiska frågor, intervjuaren ska formulera sina frågor på samma sätt och i samma 

ordning som de står på frågeschemat (Bryman, A. 2001, s. 122). Jag har strukturerat mina frågor 

i intervjun runt följande tema: intervjudeltagarnas bakgrund är ett tema där jag frågar om 

deltagarnas ålder och om var de är födda och uppväxta, deras erfarenhet av sitt jobb i sitt 

hemland och i Sverige. Andra temata handlar om deltagarnas upplevelse av ledarskap. Här 

frågar jag om deras syn på ledarskap och om vilken betydelse ledarskap har för dem, chefens 

viktigaste uppgifter, deras bild av svenskt ledarskap och dess för – och nackdelar, och vilken 

ledarskapsstil de prioriterar att använda i skolan. Tredje temat handlar om kommunikation och 

kultur. Där frågar jag om intervjupersoners kulturella uppfattningar och värderingar om 

ledarskap, kommunikation och om kulturens betydelse för kommunikation, svårigheter och 

möjligheter. Sista temat omfattar frågor om respondenternas erfarenheter av missförståelser på 

grund av olika kulturella uppfattningar på arbetslivet även de faktorer som spelar roll i 
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förståelse/missförståelse vid kommunikation mellan medarbetarna med olika kulturella 

bakgrunder.  

      4.3. Urval och avgränsningar  

Som urval har jag i denna undersökning använt ett strategiskt urval. I ett strategiskt urval, enligt 

Kvale, S. (1997), försöker forskaren hitta studiens respondenter p.g.a. att de bär på de största 

erfarenheter och kunskapen inom det berörda området. Mina respondenter skulle komma från 

en av de tre kultursfärerna i världen, nämligen prestationskultur, relationskultur och 

gruppkultur.  Samt att de skulle ha bra erfarenhet av sitt jobb med goda kunskaper om sin kultur. 

Jag kontaktade flera skolrektorer i Västmanland. Bland många rektorer och lärare har jag valt 

sex intervjupersoner (fem män och en kvinna). De är mellan 40 till 60 år. De är två rektorer med 

svensk kultur som har jobbat med lärare med olika kulturella bakgrunder i flera år, två lärare 

från ett land i Sydamerika, och två lärare från Mellanöstern. Svenskarna i denna uppsats 

representerar Prestationskultur, de som kommer från Mellanöstern representerar Grupp- och 

relationskultur och sydamerikanerna representerar Relationskulturen.  

När det gäller validitet och reliabilitet menar Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009, s. 263), att 

reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. Den behandlas ofta 

i relation till frågan om ett resultat kan produceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. 

Validitet beror, enligt Bryman, A. (2001, S. 287), på den utsträckning av överensstämmelse 

som finns mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar.  

När det gäller studiens validitet, finns det saker i min undersökning som höjer validiteten. Men 

det finns också saker som minskar validiteten. Validiteten är hög i min undersökning för att 

respondenterna har bra erfarenhet av sitt jobb och goda kunskaper om sin kultur. De har också 

svarat på alla mina frågor om sin upplevelse om svenskt ledarskap och synen på ett idealt 

ledarskap. Dock har jag enbart intervjuat fem män och en kvinna, vilket minskar validiteten. En 

sak till som kan minska validiteten är att jag inte har intervjuat ungdomar utan jag har intervjuat 

människor i medelåldern mellan 40 – 60 år. Detta kan också minska validiteten, men urvalet 

menar att respondenterna ska ha bra erfarenhet och goda kunskaper om sin kultur och sitt arbete 

och att jag inte haft någon ungdom beror på att dem inte har samma erfarenhet av 

svenska/invandrarkultur. Därför har det blivit inom den här ålderskategorin. Min slutsats är än 

dock att studien har ganska hög validitet.  
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      4.3.1. Presentation av intervjupersoner  

Här presenterar jag kortfattat uppsatsens respondenter. Vid presentationen ger jag dessa 

intervjupersoner fingerade namn för att bevara den anonymitet jag lovade dem i början av varje 

intervju.  

Aram är 50 - 60 år och kommer från Mellanöstern. Han fick sin lärarexamen från sitt hemland. 

Han har arbetat som lärare i modersmål och matematik samt som skolans rektor i flera år.  

Soran är 40 - 50 år och kommer också från Mellanöstern. Han har utbildning som idrottslärare. 

Han har arbetat flera år utomlands och har bra erfarenhet från sitt hemland och även i Sverige.  

Claudio är 45 - 55 år. Han kommer från ett land i Sydamerika, Där han under sin uppväxt 

studerat och blivit lärare och har nu 10 års erfarenhet.  Nu är han lärare på en skola i 

Västmanland.  

Rodrigo är 50 – 60 år. Han kommer också från ett land i Sydamerika. Han har bott i Sverige i 

flera år. Han har bra erfarenhet av sitt jobb båda från hemlandet och i Sverige. Nu är han lärare 

på en skola i Västmanland.  

Erika är 50–60 år, hon är svensk, är bra utbildad och har bra erfarenhet av sitt jobb. Hon har 

arbetat på skolor i Västmanland i flera år, både som rektor och som lärare.  

Johan är 50 – 60 år, han är svensk. Han är bra utbildad och har bra erfarenhet av sitt jobb.  

Han har också arbetat på skolor i Västmanland i flera år, både som rektor och som lärare.  

4.4. Genomförande av datainsamling   

Genom tematiskt strukturerade kvalitativa intervjuer har jag undersökt kulturens inverkan på 

hur man upplever ledarskap i Sverige. En strukturerad intervju går ut på att en intervjuare ställer 

frågor till en respondent utifrån ett i förväg fastställt frågeschema. Målet är att kontexten för 

samtliga intervjuer ska vara densamma, och att säkerställa att respondenternas svar ska kunna 

sammanställas på ett jämförbart sätt. Genom strukturerade intervjuer blir utfrågningen av 

respondenterna mer standardiserade, så att skillnaderna mellan de olika intervjuerna blir så små 

som möjligt, (Bryman, A. 2001, s. 122–123).   

Som hjälpmedel har jag utformat en tematisk intervjuguide i fyra teman för att få veta hur 

respondenterna upplever ledarskap, kommunikation, kultur, och kulturkrockar i sitt arbetsliv. 

Intervjuerna ägde rum från 1 till 15 april 2013 vid sex tillfällen och genomfördes på deras 
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arbetsplatser. Varje intervjutillfälle varade ungefär en timme. Intervjuerna spelades in med hjälp 

av en diktafon. Det har jag gjort för att jag i första hand skulle kunna koncentrera mig på att 

lyssna på intervjudeltagarnas utsagor, och i andra hand för att kunna gå tillbaka till materialet 

och hitta skillnader och likheter i deltagarnas berättelser och kunna redovisa resultatet utförligt. 

Kvale, S. (1997), menar att detta underlättar när man ska skriva ut intervjuer, vilket innebär 

översättning från talspråk till skriftspråk.  Efter att intervjuerna genomförts, skrev jag ut de 

inspelade intervjuerna ordagrant i sin helhet från talspråk till skriftspråk för att förbereda mig 

för redovisning analys och resultat.  

4.5. Dataanalys  

Efter intervjuerna har jag erhållit en stor mängd data att analysera och presentera resultaten 

genom empirin. Jag har transkriberat respondenternas svar, har läst empirin flera gånger för att 

kategorisera det och söka efter olika teman och ett antal kategorier att följa. Det empiriska 

materialet har jag delat upp utifrån syftet, min intervjuguide och de teman som uppkom under 

intervjuerna. En av de vanligaste teknikerna i en kvalitativ dataanalys enligt Bryman, A. (2001, 

s. 405) är att söka efter olika teman i intervjuutskrifter och fältanteckningar. Bryman, A. & 

Burgess, R. (1994b, s. 224), pekar också på vissa faktorer som tillämpas vid identifikationen av 

teman.   

En tänkbar faktor som kan styra detta är hur ofta händelser, ord och fraser som står för temat 

uppträder. Den företeelse som står för temat förekommer oftare, är desto större eller med andra 

ord ökar sannolikheten för att detta tema verkligen identifieras. Resultaten av kvantitativ 

dataanalys har jag tematiserat med två huvudteman som varje tema består av vissa underteman. 

Dessa huvudteman är: synen på det svenska ledarskapet, och synen på det ideala ledarskapet. 

Dessa grundar jag på citat från intervjuerna. I diskussionen ska jag relatera mitt intervjuresultat 

och de teman som jag hittar till tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Där försöker 

jag hitta det som överensstämmer med tidigare forskning i mitt resultat, hur de teoretiska 

begreppen jag använder tillämpas till mitt resultat och vad mitt resultat tillför de teoretiska 

begreppen.   

  

4.6. Etik  

Kvale, S. (1997) uppmärksammar etiska överväganden under fyra etiska riktlinjer: informerat 

samtycke, konfidentialitet, anonymitet, och konsekvenser. Med informerat samtycke menas att 
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man informerar undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, om hur 

undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan vara förenade med 

deltagande i projektet. Med konfidentialitet i forskning menas att privata data som identifierar 

undersökningspersonerna inte kommer att redovisas (a.a. s. 107–110). Detta gjorde jag med 

intervjupersonerna vid den första kontakten. Alla mina intervjupersoner fick i förväg veta att 

deltagandet är frivilligt och att deras identitet inte redovisas i uppsatsen. Vid presentationen gav 

jag dessa intervjupersoner ett fingerat namn för att bevara anonymiteten. De som representerar 

prestationskultur omnämns som Erika & Johan, relationskultur med Claudio och Rodrigo, och 

grupps - och relationskultur kallas för Aram & Soran. Den information jag har fått genom dessa 

intervjuer har jag använt mig av i hela mitt arbete, men jag har lagt fram det på sådant sätt att 

det inte går att koppla det till personen i fråga. Intervjudeltagarna fick också själva bestämma 

vad de ville berätta och informera om, hur mycket de ville berätta och de hade rätt att avbryta 

intervjun om den kändes jobbig.  

  

5. RESULTAT  

I detta kapitel ska jag presentera respondenternas upplevelser av ledarskap i Sverige. Som 

tidigare nämnts är syftet med uppsatsen att undersöka hur personer med olika kulturella 

bakgrunder ser på svenskt ledarskap, och den ideala bilden av svenskt ledarskap. Det empiriska 

materialet har jag delat upp utifrån syftet, min intervjuguide och de teman som uppkom under 

intervjuerna. Därför har jag tematiserat resultat med två huvudteman som varje tema består av 

vissa underteman. Dessa teman är: 1. Synen på det svenska ledarskapet (det överdemokratiska 

ledarskapet, det effektiva ledarskapet, det svårtolkade ledarskapet, den diplomatiska och 

konflikträdda ledarstilen, synen på svensk kommunikation, och det humana ledarskapet). 2. 

Synen på det ideala ledarskapet (det tydliga- och situationsanpassade ledarskapet, det goda 

ledarskapet, det interkulturella ledarskapet, och det styrande ledarskapet). Jag grundar dessa på 

citat från intervjuerna.  

  

5.1. Synen på det svenska ledarskapet  

Jag har upptäckt att det finns skillnader i synen på svenskt ledarskap mellan mina respondenter 

i min undersökning. Det svenska ledarskapet kännetecknas av vissa egenskaper hos mina 

respondenter. Jag presentera dem med citat från mina respondenter här. Det överdemokratiska 

ledarskapet, det effektiva ledarskapet och det svårtolkade ledarskapet är exempelvis en 
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föreställning som framkommer i intervjuerna med invandrare medan det svenska ledarskapet 

anses vara mer ett humant ledarskap av svenskar.  

  

5.1.1. Det överdemokratiska ledarskapet  

Aram ser demokratin som en möjlighet i svenska systemet, men han kritiserar också det 

demokratiska systemet som utnyttjas ibland av eleverna eller av vissa medarbetare: ”Systemet 

är ibland mycket demokratiserat, man känner ibland att chefen är maktlös och detta fungerar 

ibland som ett hinder och stoppar ledaren på skolan”. Jag tolkar det här som att Aram upplever 

det svenska ledarskapet som ett hinder när det gäller överdrift av demokratin.  

      Rodrigo har nästan likadana synpunkter när han jämför Sverige med sitt hemland. Han 

menar att i svenskt ledarskap är medarbetarna mer delaktiga i beslutfattandet, vilket gör att de 

mår bättre, men i Sverige är ledarna väldigt demokratiska i sitt ledarskap. Här menar han att 

”Det är bra, men när det kommer till svårare beslut kan det demokratiska ledarskapet ställa till 

problem”.  Rodrigo jämför också det svenska ledarskapet med andra länder som har mer en 

styrande ledarstil. I andra länder kan ledarna enligt honom bete sig helt tvärtom. ”De missförstår 

att ledarskap är att styra sina medarbetare/företaget och inte att tyrannisera. Det händer att 

ledarna gör ledarskap till maktmissbruk”. Claudio menar också, att i Sverige har både lärare 

och rektorer på skolarna tappat makten p.g.a. att demokratin har gått lite i överdrift.  

 

5.1.2. Det effektiva ledarskapet  

Mina utlandsfödda respondenter menar att det svenska systemet är effektivare jämfört med 

deras hemländer. Aram menar att ”demokratin, jämställhet, skolans system, och de nya 

hjälpmedel och utrustningar som finns på arbetsplatsen är viktiga möjligheter i svenska 

systemet. Dessa har stor betydelse för en ledare för att utveckla individer och organisationen”. 

Claudio menar att man i Sverige har bättre möjligheter till utbildning och utrustning för 

utveckling. Om det svenska ledarskapet menade han att han skulle välja en svensk ledare. 

”Svenskarna är bra på att vara tydliga och inte stressa. Det beror också på själva ledaren som 

person”. Detta betyder att han upplever tydlighet, utbildning och andra utrustningar som viktiga 

möjligheter för det svenska ledarskapet.   

      Förutom dessa menar Soran att man i Sverige har konferenser om just elevernas utveckling, 

man kan påverka mycket, man kan alltid komma upp med förslag och chefen lyssnar alltid, men 

sådana möjligheter finns inte i hans hemland. Dessa möjligheter leder enligt Soran till att man 

kan påverka och utveckla verksamheten. ”I mitt jobb har jag ett kontor i Sverige och en utrustad 
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gymnastiksal. Här kan jag diskutera med chef och medarbetare om utveckling, men i hemlandet 

finns ingen gymnastiksal, ingen utrustning, barnen får nästan ingen idrott”. Förutom detta 

menar Soran att det finns många saker i hans hemland som man inte kan diskutera med chefen. 

”Man tänker inte lika och jobbar på andra sätt. I hemlandet går man inte på någon utbildning 

eller något liknande för att utveckla sig genom sitt ämne”. Han jämför svenska ledarskapet med 

ledarskap i sitt hemland och menar också att i Sverige är man mycket mer självstyrande, har 

mer makt om sitt jobb, kan utveckla verksamheten och påverka besluten, men i hans hemland 

är man väldigt begränsad och mer styrd av chefen, man behöver ingen vidareutbildning när man 

börjat jobba där.   

      Rodrigo tar upp anställningsregler i det väl reglerade svenska systemet som en möjlighet 

som kan skydda de anställda. ”I Sverige finns det anställningslagar som skyddar medarbetaren 

och gör det svårare för arbetsgivaren att sparka folk hur som helst”. Detta betyder att han ser 

anställningsregler och det reglerade svenska systemet som en möjlighet för dem anställda i 

Sverige.  

  

5.1.3. Det svårtolkade ledarskapet  

Vissa situationer i det svenska ledarskapet är enligt mina utlandsfödda respondenter 

svårtolkade. Soran menar här att ”jag många gånger misstolkat vad chefen eller medarbetarna 

har sagt. Men man måste förstå chefens -/medarbetarnas kultur och deras situationer för att 

man inte ska misstolka dem”. Han menar också att det kan bli svårare ibland att samarbeta med 

svenska ledare vid stora kulturella skillnader. Missförståelser mellan lärare från en annan kultur 

och chefen skapas ibland p.g.a. brist på information om den svenska kulturen och ibland p.g.a. 

brist på svenska språket. Aram säger här att ”det blir svårt om man inte känner svenska kulturen 

eller om man inte kan språket, då kan det ske missuppfattningar, kulturkrockar, du tror att 

allting fungerar som i ditt land, men så fungerar det inte i Sverige”. Detta betyder att 

medvetenhet och kännedom om andra kulturer har en stor betydelse på en multikulturell 

arbetsmiljö enligt Aram.  

      Om detta menar Claudio att han ser skillnader mellan sina värderingar och de svenska, men 

han anpassar sig efter svenska kulturen. ”Jag försöker anpassa mig efter de svenska normerna 

för svenskarna är mindre sociala. Vissa vill inte öppna sig så fort. Detta kan skapa 

missuppfattningar hos oss”. Han menar också att det kan ta lite tid för vissa svenskar att lita på 

en, men när de vet att man är en bra person som vill anpassa sig så öppnar de upp sig. Claudio 

nämner också vissa faktorer som spelar roll i missförstånd och misstolkningar mellan 
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invandrare och svenskar i arbetslivet. Olika förståelser av olika händelser, religiösa, manliga 

uppfattningar, språk, och olika arbetsmetoder kan också skapa missuppfattningar av det svenska 

ledarskapet menar han.  

      Johan är svensk och har en annan syn på det svenska ledarskapet men skillnaden i 

tidsuppfattningen är en faktor enligt honom som kan skapa missuppfattningar mellan personer 

med olika kulturella bakgrunder: ”I vissa kulturer är tiden inte så viktig, och det kan jag samtala 

med dem om att dem måste anpassa sig efter hur man är i Sverige”.  Detta betyder att tiden inte 

har samma betydelse i arbetet hos olika kulturer.  

  

          5.1.4. Den diplomatiska och konflikträdda ledarstilen  

En del av mina respondenter menar att många invandrare i Sverige är konflikträdda och beter 

sig diplomatiskt på arbetet. Det beror ibland på brist i svenska språket, brist på erfarenhet och 

utbildning i Sverige. Därför är de konflikträdda, diplomatiska och försöker ibland anpassa sig 

till situationer där de inte håller med. Claudio menar här att: ”man behöver anpassa sig och 

följa sina chefer trots att man inte håller med sin chef i många situationer. Jag har anpassat 

mig till arbetet och gjort det jag har blivit tillsagd hela tiden. Det viktigaste är att man visar 

respekt i alla lägen”. Rodrigo har också upplevt lika situationer och menar att ”det finns saker 

som jag inte håller med om helt, men jag accepterar det ändå så att det inte uppstår konflikter”. 

Detta beror enligt Rodrigo också på kulturen för att kultur kan spela roll för att tolka olika 

situationer i arbetslivet olika. ”Olika kulturer tolkar och agerar olika vid olika situationer. 

Värderingar, kropps- och talspråk kan uppfattas olika hos olika kulturer. Det kan uppstå 

missförstånd mellan medarbetarna men jag är väldigt social och diplomatisk på arbetet. Därför 

kan det bli svårt att ta vissa beslut ibland om det går emot någon man tycker om. Jag följer 

svensk etikett, är väldigt diplomatiskt och respektfull”. Jag tolkar det här som att Claudio och 

Rodrigo försöker undvika kulturkrockar genom att agera sig diplomatiskt och anpassa sig till 

den svenska kulturen.  

  

          5.1.5. Synen på svensk kommunikation  

Den kulturella bakgrunden har betydelse för hur man ser och tolkar olika företeelser och 

situationer. Exempelvis tar mina utlandsfödda respondenter många exempel från sin kultur och 

om sina erfarenheter från sitt hemland när dem diskuterar om kommunikation med svenskar. 

Rodrigo menar här att ”Kommunikation och relationer mellan chef och medarbetare påverkas 

mycket av kulturella aspekter i arbetslivet”. Han menar också att ”hur man förhåller sig till sin 
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chef och sina medarbetare har mycket att göra med hur man har uppfostrats. Jag försöker 

informera mig om olika kulturer och agerar därefter”.  Relationerna hos vissa kulturer och i 

olika länder tolkas på ett annat sätt. Soran menar här att ”man måste anpassa sig väldigt mycket 

och lära sig mycket om svenska kulturen för att ha en bra kommunikation med svenskar på 

arbetslivet”. Han jämför kommunikationen i Sverige med sitt hemland genom några exempel 

av sitt hemland där medarbetarna har en närmare relation till varandra. Man kan bli nära vänner 

med sina medarbetare även efter arbetsdagens slut, ”man ställer upp för varandra, om någon 

behövde hjälp så hjälpte vi till även om det inte var vår uppgift eller om man hade slutat för 

dagen”. Han menar att i Sverige är man inte som vänner på jobbet och man är inte lika social i 

Sverige som man är i hemlandet.  

     Rodrigo menar också att personliga relationer i arbetslivet spelar en viktigare roll i deras 

hemland jämfört med Sverige. Han menar att i hemlandet är de personliga relationerna mycket 

viktiga. Exempelvis kan man få bra jobb om man har bra relationer med människor som har bra 

positioner. ”Om jag har bra status eller bra relationer kan jag svara på ett telefonsamtal även 

om jag har ett måste men annars är man osäker där man inte har samma sociala trygghet. Du 

kan få sparken mycket lättare där än i Sverige”. Han tar upp andra viktiga faktorer också som 

språk, tydlighet och flexibilitet som kan spela en viktig roll i relationerna.  

  

Kulturella skillnader enligt Claudio kan påverka kommunikation och samarbete negativt om 

man agerar enligt sina egna värderingar i en verksamhet. Han påstår att ”vi är olika, har olika 

åsikter och värderingar. Kulturella skillnader kan påverka relationer negativt om man t.ex.  

tänker utanför ramarna, agerar enligt sina egna värderingar och tänker annorlunda”. Han 

menar också att man kanske vill göra som man alltid gjort och är fast vid detta. Då kan det 

uppstå konflikter. Han menar samtidigt att man inte behöver tillhöra en annan kultur för att det 

ska uppstå typer av kulturkrockar, för det sker mellan svenskar också.  

  

   5.1.6. Det humana ledarskapet  

Mina svenskfödda respondenter har olika syner på det svenska ledarskapet. Erika och Johan har 

också en human uppfattning om kulturella skillnader. Om det svenska ledarskapet menar Johan 

att ”i Sverige har anställda relativt stort inflytande och ges stor frihet i sina yrkesroller, frihet 

under ansvar”. Erika och Johan har inte upplevt stora problem på grund av kulturella skillnader 

mellan svenskar och invandrare. Erika menar här att ”jag försöker bemöta alla människor på 

ett likvärdigt och intresserat sätt och med en ödmjuk inställning”. Johan har liknande förståelse 
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om detta och menar att han inte har upplevt svårigheter p.g.a. kulturella skillnader. ”Jag tror att 

vi i Sverige har som tradition att leda våra verksamheter med humanism i botten. Jag upplever 

inte att vi har problem på denna punkt, men vi kan prata om olika uppfattningar”. Han menar 

att det händer att man missförstår varandra, men han vill inte påstå att det beror på kulturella 

skillnader.  

      Johan menar också att alla behöver ha förståelse för varandra och tillåta varandra att ha olika 

uppfattningar. På skolan har man ett tillåtande klimat och man ska se kulturella skillnader som 

berikande menar han. ”Vi strävar efter att ta tillvara på våra olikheter och se dessa som styrkor. 

Kommunikation och samarbete skiljer sig inte beroende på kulturella skillnader”. Han menar 

att han inte har sett skillnader i personalens beteende om sin sorts ledarskap beroende på kultur 

och bakgrund, men däremot deras syn på en ledare. ”I svensk kultur är det okay att uttrycka 

åsikter och ifrågasätta. Men däremot är det inte så i  

Mellanöstern och i Afrika”. Detta beror enligt Johan på olika uppfattningar hos olika människor.  

  

5.2. Synen på det ideala ledarskapet  

Förutom det svenska ledarskapet diskuterar mina respondenter det ideala ledarskapet som ett 

tydligt - och situations anpassat ledarskap, ett gott ledarskap, ett interkulturellt- och ett styrande 

ledarskap.  

  

5.2.1. Det tydliga- och situationsanpassade ledarskapet   

Erika & Johan menar att deras tydlighet med deras medarbetare gör att man lyfter fram bra 

förslag och lyssnar på dem, ger tillgänglighet och en bra arbetsmiljö. Enligt dem är dessa 

faktorer viktiga för skolans lärare och elever. ”Kulturella skillnader berikar kommunikation och 

samarbetet på så sätt att man är lyhörd för andras upplevelser och erfarenheter då man ofta 

kan använda det i sitt arbete i vardagen på skolan” menar Erika.  

      Johan diskuterar sin uppfattning om svenskt ledarskap på skolan. Han diskuterar begreppet 

ledarskap, dels genom de statliga och kommunala styrdokumenten, dels genom de fyra 

grundläggande teoretiska perspektiven på organisation och ledarskap. Han menar ”att leda och 

utveckla verksamheten är de centrala uppgifterna. Att leda en skola innebär att leda utifrån 

olika perspektiv. Dels det statliga, där styrdokumenten är det centrala och dels det kommunala, 

där organisation och ekonomi främst är i fokus”. Johan menar att för att dessa perspektiv ska 

fungera i harmoni behövs ett tydligt ledarskap. Som rektor leder man också i förändring 

(utveckling) och då är det viktigt att personalgruppen ingår i vardagsarbetet. Han menar också 
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om man inte riskerar att bedriva verksamheten utifrån ett ”top-down”-perspektiv och då 

tenderar både ledarskapet och utvecklingen att stagnera. ”En ledare måste vara beredd att leda 

utifrån olika perspektiv, d v s situationsanpassade ledarskap. Vi pratar om fyra olika perspektiv 

att leda en organisation, ett strukturellt, ett politiskt, ett symboliskt och ett HR perspektiv”. 

Detta betyder att Johan tror på en situationsanpassad ledarstil.   

  

När det gäller situationsanpassade ledarskap menar också Johan, att det i vissa situationer krävs 

ett hierarkiskt ledarskap, medan det i andra fall handlar mer om ett ”bottom-up- perspektiv. 

”Jag måste anpassa mitt ledarskap beroende på vem jag pratar med. Jag utgår också utifrån 

mitt syfte. Vad vill jag i den här situationen?” Han förklarar också att det inte går att gå in i alla 

situationer med den hierarkiska stilen för det fungerar inte i den svenska kulturen. Vissa saker 

är inte diskussionsfrågor menar han.  

  

5.2.2. Det goda ledarskapet  

Ett idealt ledarskap enligt mina respondenter behöver en god ledare med vissa goda egenskaper. 

Dessa är kortfattat bl.a. utbildning/kunskap, erfarenhet, flexibilitet, tydlighet och medvetenhet 

om sin kultur och andra kulturer. Aram uppfattar en god ledare som ”någon som har förmåga 

att leda, vara kompetent, vara rättvis, ge tydliga svar, vara en bra lyssnare, ha en bra dialog 

med sina medarbetare, kunna argumentera bra och vara tillgänglig”. Soran har nästan samma 

uppfattning om fenomenet och betonar egenskaper som tydlighet, förtroende, kontroll och 

dialog om verksamheten.   

      En god ledare är enligt Erika ”att vara ansvarig för att verksamheternas omsorg och lärande 

är av god kvalitet”. Hon menar att varje barn ska få möjlighet att utvecklas i sitt lärande och att 

de trivs och är trygga i sin skola, att personalen arbetar utifrån sitt uppdrag och arbetet utvecklas 

ständigt, så att bästa måluppfyllelse nås. Det är enligt henne också viktigt att medarbetarna trivs 

på sin arbetsplats och känner delaktighet i verksamhetens positiva resultat. ”En god ledare på 

skolan ska följa skollag, grundskoleförordning och Västerås stads utbildningsplan. Ett effektivt 

ledarskap är att utföra ett arbete på ett kompetent, uppdragsinriktat och seriöst sätt”. Hon 

menar att ledarens ansvar att driva verksamheten så att arbetsuppgifter utvärderas regelbundet 

så att utveckling sker på ett effektivt sätt. Hon tror att ”teamledarskap är bättre för många 

verksamheter, om du är rektor är situations anpassade ledarskap väldigt viktigt”. Hon menar 

att situationen för en god ledare ser olika ut beroende på vad man jobbar med.  



1 Fördelning av världens kultursfärer, Beckman C. & Forsling J. (2009), S. 27.  

27  

  

      Medvetenhet om sina medarbetare och om andra kulturer är enligt Claudio och Rodrigo 

viktiga för ett gott ledarskap. Claudio menar om detta att ”medvetenhet om sin kultur och andra 

kulturer är viktigt för dagens ledarskap”. Rodrigo har liknande åsikter och menar att båda 

medarbetare och chefer är ansvariga för att missförstånd inte ska uppstå men det är viktigt att 

den nye medarbetaren är medveten om att anpassa sig snabbt till den nya arbetskulturen och 

anammar koder och beteenden. ”Man ska informera sig om de kulturskillnader som förekommer 

i företaget för att försöka slippa att det blir missförstådd”. Han menar att det är framförallt 

okunskap om olikheterna som leder till missförstånd.  

      För att en god ledare kunna fullfölja sina uppgifter enligt Claudio ”ska han/hon sträva 

ständigt efter att göra sig förtjänt av medarbetarnas förtroende”. Han menar också att en chef 

ska visa professionalism i sitt agerande, han/hon måste kunna samarbeta och ha en bra relation, 

vara tydlig och ha struktur.  

  

5.2.3. Det interkulturella ledarskapet  

En interkulturell syn och arbetssätt är betydelsefullt för ett idealt ledarskap enligt vissa av mina 

respondenter. Rodrigo anser att ”en interkulturell ledarskapsstil fungerar bättre i relation till 

olika individer på en multikulturell organisation”. Soran har också liknande uppfattningar och 

menar att ”kulturella skillnader kan påverka det dagliga arbetet negativt om man inte har goda 

kunskaper om medarbetarnas kultur och den samhällskultur man jobbar i, så kan man 

missuppfatta vissa situationer”. Claudio har också en liknande uppfattning om kulturens 

betydelse för ledarskap. Han menar att: kulturella skillnader påverka relationer och hälsan, det 

finns många lärare som mår dåligt p.g.a. sina uppfattningar och sina relationer. Han menar att 

för att det ska fungera bra i skolan måste man ha bra relationer med eleverna, medarbetarna och 

med chefen.   

     Om kulturella skillnader och betydelsen av ett interkulturellt ledarskap menar Aram också 

att han förhåller sig till olikheter som en tillgång och menar att de arbetar med interkulturalitet, 

”en av våra pedagogiska idéer säger: ha ett interkulturellt synsätt som genomsyrar alla våra 

verksamheter och samverkan med förskolor och skolor”. Detta betyder att alla mina 

utlandsfödda respondenter är medvetna om behovet av ett interkulturellt ledarskap.  

  

Erika har också upplevt många situationer där hon upptäckt behovet av interkulturalitet i 

ledarskapet. Hon menar att det är viktigt att känna andra kulturer i arbetslivet. Hon exemplifierar 

sin upplevelse av kulturens betydelse och berättar att: ”Jag hade en medarbetare, en kvinna, 
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som kom från Sydamerika. Hon hade ett annat sätt att vara upprörd på än jag. Hon kunde 

komma in till mig och säga: ”Nu är jag arg!” ”Ok”, sa jag ”sätt dig här och berätta vad som 

har hänt” Jag visste ju såklart att hon var arg på något som hade hänt, och inte arg på mig. 

Hon ville bara berätta för mig vad som har hänt. Men sedan när hon hade berättat vad som har 

hänt, lugnade hon ner sig och frågade, vad jag skulle göra? Då resonerade jag med henne och 

sedan var hon nöjd.  Det är komplext att vara ledare. Det gäller att vara på om det mesta”. 

Med detta exempel menar Erika att om hon inte var medveten med sin medarbetares kultur, då 

skulle en kulturkrock ske mellan hon och hennes medarbetare. Detta bevisar betydelsen av 

interkulturellt ledarskap för dagens multikulturella organisationer.  

  

5.2.4. Det styrande ledarskapet  

En ideal ledare ska också använda en styrande ledarstil enligt mina utlandsfödda respondenter. 

Det styrande ledarskapet finns kvar mer i länder med relationskultur och med relations- och 

gruppinriktat ledarskap. Ledarskap hos Claudio är att styra och skapa engagemang och 

motivation hos sina elever. Han anser att lärarna har sina chefer, men alla lärare är också som 

chefer i klassrummen i vissa situationer. ”En ledare måste kunna sätta gränser i vissa 

situationer, man ska vara mycket tydlig om vad man vill, det måste finnas ordning, reda och 

struktur annars kör elever eller personal över dig”. Han menar också att alla inte kan vara bra 

ledare. ”Det känns nästan som om man är född till en ledare”. Claudio menar också att lärare 

och rektor har en större status i Sydamerika. Cheferna enligt honom är mer respekterade där än 

Sverige.   

      Rodrigo har en liknande förståelse om ett styrande ledarskap. Han menar att ”jag prioriterar 

ett styrande ledarskap. En chef ska vara chef. Han ska bestämma, våga ta beslut, vara lyhörd 

och besluta därefter, d.v.s. att han ska beakta medarbetarnas synpunkter”. Rodrigo menar 

också att man ska ha distans till sina anställda. Men ändå kunna prata med varandra.  

      Aram och Soran kritiserar den styrande ledarstilen i sitt hemland. Aram menar här att i hans 

hemland styrs allt centralt. Han tror mer på ett teamledarskap. Om sitt hemland menar han att 

”Chefen och medarbetarna tillämpar allt som kommer uppifrån. Oftast används där också 

positionen för privatbruk. I mitt land är cheferna ofta icke kompetenta. Majoriteten av chefer 

är män. Inga beslut får tas av medarbetare.  Chefen tar alla beslut”. Han tar upp dem skillnader 

som finns mellan sitt hemland och Sverige och menar att en styrande ledarstil förstärker 

centralismen och minskar delaktighet och samarbetet i en multikulturell organisation.   
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5.2.5. Sammanfattning av Resultat  

Jag har upptäckt att det finns likheter och skillnader i upplevelser och synen på ledarskap mellan 

intervjupersonerna. En skillnad i synen på svenskt ledarskap mellan invandrare och svenskar är 

att det svenska ledarskapet ses av svenskarna mer som ett humant ledarskap medan det ses av 

invandrare som ett överdemokratiskt ledarskap. En annan skillnad är att svenskarna inte tar upp 

kulturella skillnader som ett problem i det svenska ledarskapet men invandrarna ser det svenska 

ledarskapet som ett svårtolkat ledarskap. De menar att kulturella skillnader ibland är en orsak 

till misstolkningar och missförståelser mellan ledare och personal med olika bakgrunder. En 

annan skillnad är att svenskarna tror mer på ett tydlig- och situationsanpassade ledarskap medan 

en del av invandrarna tror mer på ett styrande ledarskap och den andra delen på ett 

teamledarskap.   

     Jag ser inte många likheter mellan mina respondenter om synen på svenskt ledarskap, men 

det finns likheter mellan dem när det gäller synen på ett ideal ledarskap. Med en ideal ledare 

menar mina respondenter att ledaren ska vara kompetent, ha tillräckligt erfarenhet och 

utbildning, vara flexibel, tydlig och ha medvetenhet om sin kultur och andra kulturer och båda 

grupper betonar behovet av ett interkulturellt ledarskap.  

En paradox som jag inte kan förstå är att två av mina respondenter är konflikträdda, agerar 

diplomatiskt och anpassar sig hela tiden, men dem betonar tydligheten. Samtidigt kritiserar de 

det svenska ledarskapet för att den är överdemokratiskt och att det svenska ledarskapet behöver 

vara mer styrande!  

  

6. DISKUSSION   

Här ska jag relatera mitt intervjuresultat och de teman jag har hittat till tidigare forskning och 

det teoretiska perspektivet. Här försöker jag hitta det som överensstämmer med tidigare 

forskning i mitt resultat, hur de teoretiska begreppen jag använder tillämpas till mitt resultat och 

vad mitt resultat tillför de teoretiska begreppen.  

 

6.1. Resultat och tidigare forskning  

Dem flesta tidigare studier om kultur och ledarskap i skolan, fokuserar dels på problemen 

mellan rektorer, lärare och invandrarelever och dels studerar skolan genom organisationskultur. 

I min undersökning har jag studerat synen på svenskt- och ett idealt ledarskap ur ett 

multikulturellt perspektiv i Sverige.  
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 Resultatet av denna undersökning visar att mina respondenter har olika upplevelser av det 

svenska ledarskapet, t.ex. svenskarna ser det svenska ledarskapet humant och invandrarna ser 

det som överdemokratiskt. Detta betyder att synen på ledarskap påverkas av individers 

kulturella tankesätt vilket överensstämmer med tidigare forskning, Fransson (2012) och 

Gonzalez & Karlsson (2002), där resultatet av dessa forskningar visar att ledarstilen påverkas 

av individens kulturella bakgrunder eftersom denna påverkar individens normer, värderingar 

och beteende. Ett exempel enligt dessa forskningar är att engelsmän tar snabba beslut, säger 

inte emot sin ledare, tar till sig nya idéer och synsätt, använder varandras erfarenheter och lär 

sig av svenskarna. Svenskarna diskuterar sig fram, har demokratiskt sätt och kan ifrågasätta sin 

ledare.  

Resultatet av Gonzalez & Karlsson (2002) i tidigare forskningen visade att svenskarna 

diskuterar sig fram och har ett demokratiskt sätt att leda en verksamhet. Denna ledarstil, som 

kallas för det svenska ledarskapet, karakteriseras av att ledaren strävar efter att så många som 

möjligt ska vara delaktiga i de beslut som fattas, att chefen håller ett stort antal möten för att 

uppnå konsensus bland medarbetarna hellre än att bestämma själv, anses hos mina svenskfödda 

respondenter som ett humant ledarskap. Medan detta hos mina utlandsfödda respondenter 

uppfattas som ett svagt ledarskap eller som överdemokratiskt och i vissa situationer som ett 

svårtolkat ledarskap. De uppfattar demokratin och den demokratiska ledarstilen som en bra 

möjlighet för utveckling i Sverige men samtidigt uppfattar de det svenska ledarskapet som ett 

överdemokratiskt ledarskap. Exempelvis menade en av mina respondenter att ”i Sverige är 

ledarna mycket demokratiska i sitt ledarskap, vilket är bra. När det kommer till svårare beslut 

kan det demokratiska ledarskapet ställa till problem”. En annan respondent menade att ”i 

Sverige känner man ibland att chefen ibland är maktlös”. När det gäller misstolkning av det 

svenska ledarskapet menade en av dem, att ”man måste förstå chefens/medarbetarnas kultur och 

deras situationer för att man inte misstolkar dem”. Missförståelser skapas ibland p.g.a. brist på 

information om den svenska kulturen och ibland p.g.a. brister i det svenska språket. Gonzalez 

& Karlsson (2002) visar i tidigare forskning att missförstånd uppkommer när svenskarna inte 

behärskar det engelska språket fullständigt eftersom det inte är deras modersmål. Men 

respondenterna i studien är medvetna om att missförstånd uppstår pga. språkskillnader och olika 

uppfattningar. Detta överensstämmer också med min forskning där mina respondenter håller 

med betydelsen av språk och andra faktorer som kan skapa missförståelser mellan invandrare 

och svenskar i arbetet.  
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Resultatet av min undersökning visar också nära relationer mellan kultur och kommunikation i 

arbetslivet. Språket är den mest framträdande svagheten för kommunikationen enligt Gonzalez 

& Karlsson (2002). Språk och religion är enligt mina respondenter viktiga faktorer som har en 

stor betydelse för förståelse/missförstånd vid kommunikation med personal/chef i 

multikulturella organisationer.   

Synen på det ideala ledarskapet hos mina respondenter är i många fall olika, men dem tänker 

lika särskilt när det gäller en god ledares egenskaper. Alla deltagande i min undersökning 

betonar egenskaper som tydlighet, tillgänglighet och förtroende mellan ledare och medarbetare 

och att en god ledare ska vara tydlig och förtroendefull i alla positioner på skolan. Dem betonar 

också behovet av öppna, utbildade och kompetenta ledare i mångkulturella organisationer. 

Canen & Brasilien (2007) betonar i sin forskning betydelsen av öppna, utbildade och 

kompetenta ledare och individer i organisationer med personer som har olika bakgrund, samt 

behovet av läroplaner för en kulturell och mångfald organisation. Kavanagh & Ashkanasy 

(2006) och Toor (2008) är också exempel på annan forskning som betonar betydelsen av 

individuella färdigheter som utbildning, lojalitet och kännedom av andra kulturer på en 

arbetsmiljö där jobbar personer med olika bakgrund.   

När det gäller olikheter i synen på det ideala ledarskapet mellan mina respondenter i min 

undersökning visar resultatet att svenskarna ser ett tydlig och situationsanpassade ledarskap 

som ett ideal ledarskap, medan sydamerikanerna tror mer på ett styrande ledarskap, och dem 

som kommer från Mellanöstern presenterar teamledarskapet som ett ideal ledarskap. Samt 

betonas att ett interkulturellt synsätt på ledarskapet är betydelsefullt för ett ideal ledarskap enligt 

mina utlandsfödda respondenter. Dem menar att medvetenhet om sin kultur och andra kulturer 

är viktigt för att missförstånd inte ska uppstå mellan medarbetare och chef på arbetslivet. Om 

detta visar Lahdenperä, (1977 och 2011) i sina studier, att en ledare behöver ha intresse, 

kunskaper, erfarenheter och medvetenhet om vad som händer i kulturmöten och 

förändringsprocesser. Man får ofta uppleva att det finns stora variationer i tankesätt, känslor, 

värderingar och handlingsmönster hos sin personal och särskilt i den heterogena 

föräldragruppen. Resultatet av hennes studier visar vidare att medvetenhet om sin 

kulturbakgrund och sina livserfarenheter medför kulturella filter som kan begränsa kontakten 

mellan människor som har en annan kultur och erfarenhetsbakgrund. Självkännedom och 

kännedom om sina problem, svårigheter och så kallade mörka sidor hjälper ledaren att på ett 

bättre sätt möta ”annorlundahet” utan reservation och fördomar.   
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Resultatet av min forskning visar att mina svenskfödda respondenter menar att de anpassar sin 

ledarstil till situationen och är hjälpsamma i kulturella situationer. Detta överensstämmer med 

(Toor 2008) och (Höög & Johansson 2011) där dem framgångsrika rektorerna tycker att 

framgångsrika skolor bör ha ett mångsidigt ledarskap. De använder nämligen alla fyra 

perspektiven på ledarskap (det strukturella, HR, det politiska och det symboliska perspektivet). 

Om detta menade mina respondenter att en ledare/chef måste vara beredd att leda utifrån olika 

perspektiv, d v s situationsanpassade ledarskap. ”I vissa situationer krävs ett hierarkiskt 

ledarskap, medan det i andra handlar mer om ett bottom-up- perspektiv”.   

Slutligen betonar resultatet av denna forskning att en organisation med mångkulturell identitet 

behöver tillämpa mångkulturella principer, vilket är betydelsefullt för samförstånd och 

konflikthantering, och att ledarskap utan mångkulturell kompetens inte kan vara effektivt i 

dagens multikulturella arbetsliv.   

6.2. Resultat och teori  

Resultatet av denna undersökning visar att synen på ledarskap påverkas av individers kulturella 

tänkesätt. Skillnaden i tidsuppfattning hos de så kallade monokronisk och polykronisk 

tidsuppfattning är exempelvis en kategori som kan påverka våra relationer på arbetslivet. Tidens 

betydelse på arbetslivet är olika hos människor med olika kulturella bakgrunder. Om detta 

menade en av mina svenskfödda respondenter att ”i vissa kulturer är tiden inte så viktig, och 

det kan jag samtala med dem om att de måste anpassa sig efter hur det förhåller sig i Sverige”. 

Det finns, enligt Stier (2009) olika kulturella synsätt och föreställningar om tiden. En aspekt om 

tidsuppfattning rör tidsorientering i olika kulturer. I vissa kulturer förhandlar man vid ett 

affärsmöte med den i rummet närvarande motparten, talar i telefon med en annan och besvarar 

frågor från en tredje person som dyker upp oanmäld. Detta kan uppfattas som oförskämt och 

respektlöst för en svensk med en monokronisk tidsuppfattning.  

 I monokronisk tidsuppfattning (Nordeuropa och Nordamerika) köper man tid och tid är till och 

med pengar. Medan i kulturer med en polykronisk tidsuppfattning är tiden inte självändamål 

och synen på punktligheten är också mindre absolut. Man gör saker när man känner för dem 

och det man inte gör idag kan man göra imorgon. Man har heller inga problem med att göra 

många saker samtidigt. Resultatet av min undersökning visar att mina utlandsfödda 

respondenter kommer från kulturer som har mer en polykronisk tidsuppfattning och den svenska 

kulturen kännetecknas av den monokronisk tidsuppfattning.  
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När det gäller olika kultursfärer har människor, enligt Beckman & Forsling (2009), olika 

tänkesätt och uppfattningar av saker och ting p.g.a. sina kulturella förståelser, vilket i sin tur 

kan påverka deras beteende. Exempelvis kan människor som är från en relationskultur vara 

tidsflexibla, medan människor som är präglade av prestationskultur kännetecknas av 

tidsfixering, det är viktigt att passa tiden. I prestationskultur har man redan inför mötet med 

medarbetaren skapat en lista med information och fakta med det viktigaste och den ska 

presenteras på ett strukturerat sätt. Det viktigaste i relationskultur är att hålla relationen vid liv 

genom täta kontakter. För att få information kan man exempelvis prata med andra personer och 

svara i telefonen eller avbryta diskussionen på samma tid när man har möte med andra personer. 

I gruppkultur påtalar inte man sin ledare för brister speciellt inför de anställda på arbetet. Istället 

kan man ställa en fråga om hur man kan göra det ännu bättre. Personer från dessa kulturer tar 

hand om varandra inom gruppen. Dessa skillnader bekräftas av mina respondenter som kommer 

från dessa kultursfärer.  

Mitt intervjuresultat visar att personliga relationer i arbetslivet spelar en viktig roll i 

relationskulturer. En av mina respondenter menade t.ex. att ”i hemlandet är personliga relationer 

mycket viktiga, du kan exempelvis få ett bra jobb för att du har bra relationer med människor 

som har bra positioner. Om jag har bra status eller bra relationer kan jag svara på ett 

telefonsamtal även om jag har ett måste, men annars är man osäker där man inte har samma 

sociala trygghet. Du kan få sparken mycket lättare där än i Sverige”.  

Det är, enligt Stier (2009), kulturen som påverkar såväl som ens eget som medarbetarnas sätt 

att se på vad som skall utföras och hur i arbetssituationen. I vissa kulturer förväntas chefen vara 

bestämd, principfast och auktoritär där inbjudan till delaktighet i beslut ibland kan mötas med 

misstänksamhet eller förvirring. Ledarna på svenska företag strävar enligt Beckman & Forsling 

(2009) efter att alla inblandade ska vara eniga om det beslut som fattas. Det är inte chefens 

uppgift att bestämma ensidigt. Om det handlar om viktiga beslut håller chefen hellre ett stort 

antal möten för att uppnå konsensus bland medarbetarna än bestämma själv. Det slutliga 

beslutet blir kanske en pragmatisk kompromiss som gångbar för alla. Den här företagskulturen 

grundar sig på en stark tro att fler tänker bättre än en. Situationer och problem ses inte i strikt 

svart och vitt. Alla utgår från att det finns flera bra lösningar. Denna ledarstil anses hos mina 

svenskfödda respondenter som ett humant ledarskap. Medan detta hos en del som har utländsk 

bakgrund uppfattas som ett svagt eller överdemokratiskt ledarskap, förstås den svenska 

ledarstilen som ett svårtolkat ledarskap. En chef rådfrågar enligt Beckman & Forsling sina 
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medarbetare och kompromissar för att göra alla nöjda. Men de underordnande kanske förlorar 

respekten för en chef som kompromissar, vilket i sin tur kan leda till att medarbetarna blir 

frustrerade och arbetar sämre. I sådana kulturer är möten korta och går mest ut på att chefen 

informerar om vilka beslut han/hon fattat. Möteskulturen är en mycket vanlig orsak till irritation 

och vantrivsel bland utlandsfödda medarbetare på svenska företag.  

I Sverige anses, enligt Beckman & Forsling, det svenska ledarskapet som ett gott ledarskap. När 

det gäller den ideala ledarstilen tror mina svenskfödda respondenter på det tydliga- och 

situationsanpassade ledarskapet. Vissa kategorier som tydlighet, tillgänglighet och förtroende 

mellan ledare och medarbetare, enligt alla deltagarna i min undersökning, krävs för ett gott 

ledarskap på skolan. Det goda ledarskapet kräver också medvetna och kunniga medarbetare och 

interkulturalitet eller interkulturell kompetens i arbetslivet menar dem.  

Resultatet av min undersökning visar också nära relationer mellan kultur och kommunikation i 

arbetslivet. Mina respondenter nämner kortfattat vissa faktorer som har betydelse för 

kommunikation mellan personal med olika kulturella bakgrunder. Dessa kan bl.a. vara 

information och kunskap om olika kulturer, ömsesidig respekt, öppenhet, tolerans, jämlikhet, 

demokrati och sociala rättigheter m.m. Dessa är vissa mål för interkulturalitet enligt Stire (2009) 

och Lahdenperä (2008). För att t.ex. kunna lyssna in den kultur man ska möta och ha ett öppet 

sinnelag utan fördomar kräver man interkulturell kommunikativ kompetens, menar dem. 

Kompetensen kräver i första hand att man har information och kunskap om olika kulturer samt 

att man förhålla sig öppen till det annorlunda.  

      Det finns också enligt mina respondenter andra viktiga faktorer, så som språk och religion 

som har en stor betydelse för förståelse/missförstånd vid kommunikation med personal/chef i 

multikulturella organisationer. Hofstede (1980) och Bjerke (1998), tar upp nära relationer 

mellan språk, kultur och kommunikation. Det är enligt dem omöjligt att förstå en kultur och 

dess manifesteringar utan att beakta dess språk och det är på liknande sätt omöjligt att förstå ett 

språk bra utanför dess kulturella sammanhang. Missförståelser mellan lärare med annan kultur 

och chefen skapas ibland p.g.a. brist på information om den svenska kulturen och ibland p.g.a. 

brist på svenska språket. En respondent som är utlandsfödd menar här, att ”det blir svårt om 

man inte känner den svenska kulturen eller om man inta kan språket, då kan det ske 

missuppfattningar, kulturkrockar, du tror att allting fungerar som i ditt land, men så fungerar 

det inte i Sverige”.  
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     Förutom ovanstående resultat, har mina respondenter upplevt det svenska ledarskapet 

annorlunda i vissa dimensioner. Exempelvis har mina respondenter, som representerar 

prestationskultur, inte upplevt stora problem med sina medarbetare p.g.a. kulturella skillnader. 

De menar att missförståelser kan uppstå ibland p.g.a. lite information om systemet, brist på 

språk och olika uppfattningar om olika situationer. Kulturella skillnader, enligt dem, berikar 

kommunikationen och samarbetet på så sätt att man är lyhörd för andras upplevelser och 

erfarenheter då man ofta kan använda det i sitt arbete i vardagen i skolan. Resten av mina 

respondenter upplevde i början svårigheter på grund av sina kulturell grundade uppfattningar. 

Alla menar att de har integrerat sig till den svenska kulturen/ledarskapet, men två av dem har 

ännu uppfattningen om att ledarskap ska vara styrande.   

     I denna uppsats har jag sammanfattningsvis studerat relationen mellan kultur och ledarskap 

specifikt till skolor och hur olika samhällskulturer påverkar upplevelsen av ledarskap i Sverige. 

Resultaten visar att synen på ledarskap påverkas av individers kulturella tänkesätt eftersom detta 

påverkar individens normer, värderingar och beteende. Resultatet visar också att upplevelse och 

uppfattning av ledarstilen är olika hos olika kulturer. Det svenska ledarskapet uppfattas av mina 

svenskfödda respondenter som ett humant ledarskap. Medan detta hos mina utlandsfödda 

respondenter uppfattas som ett svagt ledarskap eller som överdemokratiskt. I vissa situationer 

anses det som ett svårtolkat ledarskap.   

Resultatet visa vidare att det finns också andra faktorer som språk som har en stor betydelse för 

förståelse/missförståelse vid kommunikation med personal/chef i multikulturella organisa-

tioner. Missförstånd mellan lärare med en annan kultur och chefen skapas ibland p.g.a. brist på 

information om den svenska kulturen och ibland p.g.a. brister i det svenska språket. En 

multikulturell organisation behöver interkulturell kommunikativ kompetens. Kompetensen 

kräver att man har information och kunskap, intresse, erfarenheter och medvetenhet om vad 

som händer i kulturmöten och förändringsprocesser om olika kulturer samt att man förhåller sig 

öppen till det annorlunda. Min undersökning visar slutligen att dagens mångkulturella 

organisationer behöver ledas ur ett multikulturellt perspektiv.   

  

 -  Positionering   

Om jag granskar min egen roll kritiskt kan en faktor som påverkat min forskning vara mina 

tolkningar som forskare. Om forskarens roll i studier menar Bryman (2011, s.368) att det, inom 

kvalitativ forskning är forskaren som utgör en primär roll, anledningen är att det är forskarens 

subjektiva tolkningar som i slutändan tolkar resultatet. Dessa tolkningar är vidare ett resultat av 
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forskarens egenskaper. Trots mina erfarenheter och kunskaper om multikulturellt ledarskap, har 

jag försökt att följa vetenskapliga- och etiska principer under forskningsprocessen.   

      När det gäller betydelsen av tidigare forskning för resultatet, saknar jag tidigare forskning 

som fokuserar på relationen mellan lärare och rektor ur ett multikulturellt perspektiv. De flesta 

studierna kring ledarskap och kultur på skolan fokuserar dels på problemen mellan 

rektorer/lärare och invandrarelever, dels studerar forskarna ledarskap genom organisations-

kultur. När det gäller betydelsen av dem teoretiska begrepp som jag har använt i min uppsats, 

är alla dessa relevanta, men en kritik mot begreppet ” världens kulturgränser” är att 

referensboken (Beckman C. & Forsling J. 2009) är en mer insiktsfull och praktisk handbok 

grundad på författarnas erfarenhet om affärskommunikation över världens kulturgränser. Boken 

har jag lånat från MDH:s bibliotek.   

      Jag anser att jag skulle kunna utveckla analysen om jag hade andra relevanta 

teorier/teoretiska begrepp. Vid intervjuerna har jag varit öppen och tydlig under samtliga 

intervjuer. Jag har formulerat öppna intervjufrågor, vidare har jag varit tydlig med att meddela 

syftet med studien att tillvarata fullständig respondenternas rättigheter. Slutligen anser jag att 

min forskning är unik i sin linje och att synen på svenskt ledarskap inte har studerats ur ett 

multikulturellt perspektiv, i synnerhet i skolan och relationen mellan ledare och personal. Trots 

detta kan min forskning användas som underlag för förståelse till en vidare och djupare 

forskning.   

  

 -  Metodologiska reflektioner  

För att uppnå resultatet har jag använt mig av en kvalitativ metod med tematisk strukturerade 

intervjuer, som i viss begränsad mening som framgår av metodkapitlet. Jag har använt mig av 

den kvalitativa metoden utifrån studiens syfte och frågeställningar. Kvalitativa undersökningar 

kännetecknas av att undersökaren försöker förstå hur människor upplever sig själva, sin tillvaro, 

sin omgivning och överhuvudtaget det sammanhang i vilket de ingår. 

       Mitt syfte här har varit att genom tematisk strukturerade intervjuer studera samhälls-

kulturers inverkan på hur man upplever och uppfattar ledarskap i Sverige. Detta har utförts 

genom att undersöka hur mina respondenter ser på svenskt ledarskap. Jag anser att studiens 

validitet är ganska hög i min undersökning för att respondenterna har bra erfarenhet av sitt jobb 

och goda kunskaper om sin kultur. De har också svarat på alla mina frågor om sin upplevelse 

av svenskt ledarskap. Men det finns också saker som minskar validiteten. En sak som kan 

påverka validiteten negativt är att jag har intervjuat fem män och en kvinna. Den andra saken 
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är att jag har intervjuat människor i medelåldern, mellan 40 – 60 år. Detta beror på urvalet där 

respondenterna ska ha bra erfarenhet och goda kunskaper om sin kultur och sitt arbete. Därför 

har det blivit i den här ålderskategorin. Men min slutsats är att validiteten är ganska hög  

  

 -   Förslag till vidare forskning  

Min undersökning kan användas som förståelse och en väg till en omfattande forskning. Jag 

anser att det skulle vara intressant att utföra samma undersökning som jag gjort på andra 

generationer med samma ämne och jämföra resultatet av dessa. Det skulle också vara intressant 

undersöka ämnet bland kvinnor och män som har olika kulturella bakgrunder. Ett annat 

intressant förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka första- och andra 

generationen av en grupp människor om hur de upplever ledarskap i Sverige. Att undersöka 

relationen mellan organisationskultur och samhällskultur och dess betydelse för ledarskap kan 

också vara intressant.   
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Bilaga: Intervjuguiden  

 (A. Frågeställningar till chefer, B. Frågeställningar till medarbetare).  
Intervjufrågorna delas i följande teman: 1. Bakgrund, 2. Upplevelse av ledarskap, 3. 

Kommunikation  och  kultur  (likheter/skillnader,  möjligheter 

 och  svårigheter),  4. Missförståelser och kulturkrockar.  

A.  Frågeställningar till chefer Bakgrund   

1. Berätta lite om din bakgrund: ålder, utbildning, ditt ursprungsland och ditt modersmål.  

2. Berätta lite om din erfarenhet av ditt jobb i Sverige.  

Upplevelse av ledarskap  

1. Berätta om din syn av ledarskap och om vilken betydelse ledarskap har för dig?  

2. Vilka är en chefs viktigaste uppgifter och hur ska en chef/ledare bete sig?  

3. Kan du berätta om din bild av svenskt ledarskap? Vilka för – och nackdelar ser du i 

svenskt ledarskap?  

4. Hur du beslutar om olika saker på skolan? Vilka beslut tar du själva och vilka får en 

medarbetare ta själva?  

5. Vad är din bild av ”en medarbetare”?  

Kommunikation och kultur (likheter/skillnader, möjligheter och svårigheter)  

1. Hur påverkar kulturella skillnader kommunikation och samarbete i verksamheten?  

2. Hur förhåller du dig till olikheter när du jobbar på skolan?  

3. Hur kan kulturella likheter/skillnader påverka dina relationer med din chef och dina 

medarbetare?  

4. Vilka svårigheter/möjligheter upplever man i kommunikation med människor med olika 

kulturella bakgrunder på arbetslivet? Missförståelser och kulturkrockar  

1. Kan du berätta/exemplifiera de missförstånd och kulturkrockar som du har upplevt i 

relation till medarbetare eller dina chefer på grund av er kulturella skillnader?  

2. Vilken roll anser du att du eller din ledare har i missförståelse och vid konflikthantering 

på olika situationer?  

3. Vilka faktorer spelar roll i förståelse/missförståelse vid kommunikation med 

personal/chef med olika kulturer?  

Är det något du själv vill tillägga?  
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B. Frågeställningar till medarbetare Bakgrund   

1. Berätta lite om din bakgrund: ålder, utbildning, ditt ursprungsland och ditt modersmål.  

2. Berätta lite om din erfarenhet av ditt jobb på hemlandet.  

3. Berätta lite om din erfarenhet av ditt jobb i Sverige.  

Upplevelse av ledarskap  

1. Vilken betydelse har ledarskap för dig?  

2. Vilka är en chefs viktigaste uppgifter för dig och hur ska en chef/ledare bete sig?  

3. Berätta om din bild av svenskt ledarskap och din bild av ditt hemlands ledarskap. Kan du 

också berätta om dina erfarenheter och om hur har du upplevt att ha svensk ledare och ledare 

från ditt hemland?  

4. Vilka problem har uppstått när du har träffat ett svenskt ledarskap? Vilka för – och nackdelar 

har du sett hos en svensk ledare?  

5. Vilka likheter och skillnader ser du i ledarskapet mellan Sverige och ditt hemland?   

6. Vilka beslut får en medarbetare ta själva i ditt hemland jämfört med Sverige och tvärtom?  

Kommunikation och kultur (likheter/skillnader, möjligheter och svårigheter) 1. Hur 

påverkar kulturella skillnader kommunikation och samarbete i en verksamhet?   

2. Hur förhåller du dig till olikheter när du jobbar på skolan?  

3. Hur kan kulturella likheter/skillnader påverka dina relationer med din chef och dina 

medarbetare?  

Missförståelser och kulturkrockar  

1. Kan du berätta om de missförstånd och kulturkrockar som du har upplevt i din 

relation till medarbetare eller dina chefer på grund av era kulturella skillnader sedan du kom 

till Sverige? 

2. Vilken roll anser du att du eller din ledare har i missförståelser och vid 

konflikthantering i olika situationer? 

3. Vilka faktorer spelar roll i förståelse/missförståelse vid kommunikation med 

personal/chef med olika kulturer? 

Är det något du själv vill tillägga? 

  


