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Sammanfattning 
Den ökade globaliseringen av arbetsmarknaden har resulterat i att internationella 

projekt bedrivs i högre omfattning. Detta är särskilt vanligt inom 

mjukvarubranschen, där företag ofta anställer dataspecialister från andra länder 

för att bredda sin kompetens. Internationella projekt innebär fler kulturskillnader 

på arbetsplatserna. Detta kan både äventyra och berika ett projekt, beroende på 

hur projektdeltagarna upplever och hanterar olikheterna. I den här studien är syftet 

att undersöka hur projektdeltagarna i en multikulturell projektgrupp, i 

mjukvarubranschen, upplever de olika kulturskillnaderna.  

I takt med att arbetsplatserna blir mer multikulturella har det skapats ett ökat 

behov av att få kunskap om olika kulturer. För detta är Hofstedes 

kulturdimensionsteori en vanligt förekommande referensram, vilken är en grov 

generalisering av olika kulturer. Detta leder in på studiens andra syfte, som 

innebär att studera om generaliseringarna av kulturer kan användas för att förstå 

hur projektdeltagare upplever kulturskillnaderna i en multikulturell projektgrupp.  

Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ fallstudie inom 

mjukvarubranschen, där två indier och två svenskar i en projektgrupp inom 

mjukvarubranschen har intervjuats. Projektgruppen och respondenterna har 

befunnit sig i Karlstad, Sverige. Empiri har relaterats främst till Hofstedes 

kulturdimensionsteori. Med utgångspunkt från analysen har det studerats om 

Hofstedes teorier kan tillämpas i syfte att få förståelse för projektdeltagarnas 

upplevelser av kulturskillnaderna i en projektgrupp. Studien är inriktat på 

multikulturella projekt och tar inte hänsyn till projekt generellt. Endast de 

kulturskillnader som omfattas av Hofstedes fem kulturdimensioner beaktas. Det 

finns en sjätte kulturdimension, men den behandlas inte i den här undersökningen.   

Hofstedes kulturdimensionsteori visar tydliga kontraster mellan de undersökta 

kulturerna, men det framgår dock att respondenternas upplevelser av 

kulturskillnaderna inte är lika tydliga som Hofstedes undersökning åskådliggör. 

Slutsatsen av detta är att så pass generella beskrivningar av kulturer inte är 

applicerbara på individnivå, utan passar bättre att tillämpa när stora grupper ska 

studeras. Under intervjuerna framgår det att de indiska respondenterna upplever 

att de påverkas mer av kulturskillnaderna i projektgruppen än vad de svenska 

respondenterna upplever att de själva gör.  

Projektdeltagarna upplever att kulturskillnaderna påverkar gruppen främst 

informellt och inte gällande det formella arbetet. Respondenterna anser inte att 

kulturskillnaderna påverkar gruppen i någon större utsträckning, vilket troligtvis 

kan bero på att det finns en viss förkunskap och erfarenhet av varandras och 

andras kulturer, det vill säga kulturell intelligens. En annan bidragande faktor kan 

vara att de indiska respondenterna verkar ha en förmåga att anpassa sig till den 

svenska kulturen och arbetssättet. 

För vidare forskning skulle det vara intressant att studera hur kulturskillnaderna i 

en projektgrupp påverkar projektdeltagarnas samarbete. För att studera påverkan 

istället för upplevelser, skulle studien troligtvis behöva vara mer omfattande, 

såsom ett större antal respondenter under en längre tidsperiod. 
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Abstract 
The labor market has become more globalized, which has resulted in an increase 

of international projects. This is especially common in the software industry, 

where companies often hire computer specialists from other countries, to broaden 

the organizations’ expertise. International projects mean more cultural differences 

at workplaces. This can both disadvantage and enrich a project, depending on how 

the project participants perceive and handle the differences. The intention for this 

study is to explore how the project participants in a multicultural project, in the 

software industry, experience the cultural differences.  

As the workplaces become more multicultural, there is an increased need for 

knowledge about different cultures. For this, Hofstede’s cultural dimensions 

theory is a frequently used reference, which is a broad generalization of different 

cultures. This leads to the second aim for this study, which is to examine if 

generalizations of cultures can be used to understand how project participants 

perceive cultural differences in a multicultural project. 

The study was conducted through a qualitative case study in the software industry, 

where two Indians and two Swedes in a project were interviewed. The project 

team and the respondents are placed in Karlstad, Sweden. Empirical data has been 

related mainly to Hofstede’s cultural dimensions theory. In the analysis it has 

been studied if Hofstede’s theories are suitable to use for understanding the 

project participants' perceptions of the cultural differences in a project. The study 

is focusing on multicultural projects and does not considering projects in general. 

Only those cultural differences covered by Hofstede’s five cultural dimensions 

have been taken into account. There is a sixth dimension in Hofstede’s theory, but 

this one has not been considered in this study.  

Hofstede’s cultural dimension theory is showing obvious contrasts between the 

studied cultures, but it appears though that the respondents' perceptions of cultural 

differences are not as clear as in Hofstede’s study. The conclusion is that general 

descriptions of cultures are not applicable on individuals, but are suitable for 

studying large groups. During the interviews, it appears that the Indian 

respondents consider that they are more affected by cultural differences in the 

project, than the Swedish respondents do.  

The project participants perceive that cultural differences affect the group mostly 

informal and not concerning the formal work. The respondents do not believe 

cultural differences affect the group in any significant way, which is probably due 

to that there is some prior knowledge and experience of each other and other 

cultures, namely cultural intelligence. Another contributing factor could be the 

Indian respondents’ ability of adapting to Swedish culture and its way of working. 

For further research it would be interesting to study how cultural differences in a 

project influence the project participants' cooperation. To study the influence 

rather than the perceiving, the study would probably have to be more substantial, 

such as a greater number of respondents for an extended period of time. 
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Förord 
Denna magisteruppsats är ett resultat av vår undersökning som är utförd under 

utbildningen på Magisterprogrammet i projektledning, vid Karlstads universitet. 

Uppsatsen omfattar 15 högskolepoäng och genomfördes under våren 2013. 

Vi vill i detta förord tacka alla som hjälpt oss under arbetets gång och bidragit till 

att undersökningen kunnat genomföras. Ett stort tack till vår handledare Peter 

Rönnlund för visat engagemang och handledning för vår uppsats. Ett stort tack går 

också till företaget som gav oss möjlighet att utföra intervjuer med deltagare i ett 

av deras projekt. Likaså vill vi tacka de respondenter i företaget som ställde upp 

på att delta i intervjuerna. 
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1 Inledning 

I följande kapitel presenteras rapportens ämnesval och dess bakgrund.  Därefter 

beskrivs uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Avslutningsvis 

följer ett avsnitt av undersökningens disposition. 

1.1 Bakgrund  

Arbetsmarknaden blir alltmer globaliserad, vilket gör att företag i högre 

utsträckning arbetar över landsgränserna (Stier, 2004). Globaliseringen influerar 

företag mer eller mindre, beroende på vilken bransch de är verksamma inom. 

Exempelvis är de flesta företag inom mjukvarubranschen idag internationella 

arbetsplatser. En internationell arbetsplats innebär att företaget har koppling till ett 

eller flera länder med avseende på olika internationella samarbeten (Sif, enheten 

för strategisk utveckling, 2006). Detta innebär en mångkulturell och globaliserad 

arbetsmiljö, som skapar nya utmaningar och möjligheter för de berörda företagen. 

Den mångkulturella arbetsmiljön har lett till ett ökat intresse och behov av att få 

kunskap och inblick i olika kulturer och hur dessa skiljer sig från varandra. En av 

de mest internationellt erkända studierna som beskriver olika kulturer är Geert 

Hofstedes kulturdimensionsteori. Teorin har framtagits genom forskning på 

företaget IBM, där han undersöker kulturkaraktäristiska drag för enskilda länder. 

Genom sin studie har Hofstede arbetat fram en teori där de olika kulturerna kan 

beaktas utifrån olika dimensioner, såsom hierarki, tidsperspektiv, individualism, 

kollektivism, osäkerhetsundvikande och prestationer. Studien fokuserar på att 

jämföra värderingar mellan olika kulturer och hur dessa influerar kulturen i en 

organisation (Hofstede, 2001).  

När människor möts på en arbetsplats talas det om organisationskultur. En 

organisationskultur är mer eller mindre komplex beroende på hur många olika 

kulturer som finns bland människorna som är verksamma på arbetsplatsen. 

Organisationskulturen influeras bland annat av de olika kulturernas normer, 

värderingar och attityder. Enligt Hofstede är organisationskulturen starkt 

sammankopplad med landets egen kultur (Hofstede, 2001). Om det finns 

betydande kontraster mellan de kulturer som möts är det större risk att 

kulturkrockar uppstår. Hofstede menar att det finns, mer eller mindre, kulturella 

olikheter mellan alla länder och att dessa nationella kulturskillnader tar sig uttryck 

när personer med olika kulturell bakgrund ska samverka i en organisation och 

grupp. 

På grund av den starka sammankopplingen mellan kulturen i en organisation och i 

ett land, influeras samarbeten där det finns personer med olika kulturell bakgrund. 

Det kan till exempel ske när företag förlägger delar av eller hela sin verksamhet 

utomlands, så kallat outsourcing, eller när utländsk arbetskraft tas in. Dessa två 

alternativ kan företag använda sig av när de vill inhämta kompetens utifrån. Detta 

är särskilt vanligt inom mjukvarubranschen, vilket innebär att många IT-företag 

har en multikulturell arbetsmiljö. 

Företag inom mjukvarubranschen bedriver ofta sitt arbete i projektarbetsform och 

eftersom mjukvarubranschen ofta verkar i en multikulturell arbetsmiljö bedrivs 

projekten ofta i multikulturella grupper. Projekt i allmänhet innebär tillfälliga 
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organisationer, där projektdeltagarna bör skapa ett fungerande samarbete för att 

uppnå ett resultat som ofta är beroende av bestämda tids- och kostnadsramar. För 

att uppnå ett effektivt och fungerande samarbete bör projektdeltagarna ha en 

ömsesidig förståelse för varandra och de existerande kulturskillnaderna (Daft & 

Lengel, 1988).  

Kulturskillnaderna kan vara speciellt utmanande i ett projekts uppstart eftersom 

det är då det sociala samspelet, gemensamma normer och beteenden skapas 

(Jansson & Ljung, 2011). Huruvida kulturskillnaderna berikar eller äventyrar det 

gemensamma arbetet är beroende av hur projektdeltagarna upplever varandras 

kulturer. Om projektdeltagarna besitter kunskap om varandras kulturer, finns det 

en så kallad kulturell intelligens i projektgruppen. Detta innebär att det råder en 

förståelse för varandras kulturskillnader, vilket minskar risken för missförstånd 

som annars kan uppstå på grund av olikheter gällande värderingar, attityder och 

normer.  Dessa kan handla om exempelvis uppfattningen om och inställningen till 

tid, hierarki, prestationer och relationer på arbetsplatsen (Earley & Ang, 2005).  

Kulturell intelligens bidrar till en ökad förståelse för varandras kulturella 

skillnader, vilket underlättar utmaningen för att skapa ett fungerande samarbete. 

Om kontrasten mellan de respektive kulturerna är stor samtidigt som kulturell 

intelligens saknas, kan kulturskillnaderna upplevas negativt och bli en nackdel för 

samarbetet. Det kan resultera i oförståelse för varandras olikheter, som i sin tur 

kan leda till missförstånd eller i värsta fall konflikter (Jansson & Ljung, 2011). 

Innan personer från olika kulturer arbetar tillsammans i en projektgrupp bör det 

därför införskaffas kunskap som leder till kulturell intelligens (Earley & Ang, 

2005). 

  

1.2 Tidigare forskning 

Det finns flera studier (Melikon & Persson, 2010; Levit et al., 2010; Vanguri, 

2005; Comu et al., 2011) som behandlar hur samarbete fungerar i en 

multikulturell miljö. Det kan bland annat handla om vilka utmaningar som kan 

uppstå i en grupp på grund av språk- och kulturskillnader, såsom 

kommunikations- och relationsproblem. Exempelvis beskriver Melikon och 

Persson (2010) hur kultur influerar kommunikationen och de menar att ledare i en 

interkulturell miljö bör vara medvetna om de kulturskillnader som finns. Levitt et 

al. (2010) beskriver att multikulturella projekt innebär flera utmaningar för 

nätverkande inom projektet, vilket beror på exempelvis olika språk och normer. 

Levitt et al. (2010) menar att dessa olikheter kan resultera bland annat i konflikter, 

missuppfattningar och förseningar.  

Vanguri (2005) beskriver hur multikulturella projektgrupper ställs inför 

utmaningar, samtidigt som multikulturellt arbete kan höja produktiviteten. Ett 

multikulturellt arbete innebär kulturskillnader, vilket kräver ett arbetssätt som 

innebär en annan planering än för monokulturella grupper, det vill säga grupper 

där deltagarna har samma kulturella bakgrund. Till exempel kan det behövas 

specialanpassningar för kommunikationsteknik. I en artikel gör författaren Comu 

et al. (2011) en jämförelse mellan multi- och monokulturella projektgrupper, där 

betydelsen av förståelse för olika språk och nationella kulturers påverkan i arbetet 

belyses.  Deras slutsatser är att multikulturella och multikulturella projektgrupper 
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inte presterar lika bra som en monokulturell projektgrupp i startfasen av ett 

projekt. Det är enligt Comu et al. (2011) efter en viss tids arbete som gruppen har 

lärt sig utnyttja mångfalden i gruppen och drar nytta av kulturskillnaderna. 

I tidigare forskning har det tagits fram metoder och tillvägagångssätt för att 

underlätta vid internationella och globala samarbeten. Generellt har syftet med 

dessa arbeten varit att skapa förståelse för olika kulturer och hur interkulturell 

kommunikation ska hanteras. Ett exempel är Jerkrot och Larssons (2009) arbete 

där de har framtagit lathundar för tillvägagångssätt vid inköpsprocesser i olika 

länder. Ett annat exempel är författarens Chengs (2006) studie där det beskrivs att 

det tar tid att skapa ett effektivt internationellt samarbete och att en förutsättning 

för detta är kommunikation och förståelse. Undersökningen som Cheng (2006) 

har genomfört syftar till att kartlägga hur ett lyckat samarbete uppnås i 

multikulturella team, internationellt kallat Multinational Team (Earley & 

Mosakowski, 2000). 

Mycket av tidigare forskning har behandlat generella kulturskillnader och inte 

belyst hur kulturskillnaderna ser ut på individnivå. Det har heller inte hittats 

någon forskning som undersöker hur dessa generella teorier är applicerbara på 

individnivå. Många av studierna har också varit inriktade på ett specifikt företag 

eller uppdrag, som exempelvis Jerkrot och Larssons (2009) arbete som 

genomförts på uppdrag av företaget Husqvarna. 

 

1.3 Problemdiskussion  

När företag i högre utsträckning tar in arbetskraft utifrån blir det allt vanligare 

med kulturmöten på arbetsmarknaden. Detta innebär att det blir mer 

förekommande med kulturskillnader i organisationer, vilka kan upplevas olika 

från individ till individ (Beckman & Forsling, 2009). Kulturskillnaderna kan både 

äventyra och berika ett samarbete, beroende på hur de berörda personerna 

upplever och hanterar olikheterna. Kulturskillnader finns i alla slags grupper och 

existerar till och med i grupper med två personer, så länge dessa har olika 

kulturer. Samarbeten kan därmed försvåras även i grupper där endast två personer 

ingår om dessa har olika kulturell bakgrund. 

När kulturskillnader i multikulturella grupper studeras är det vanligt att forskarna 

utgår från teoretiska referensramar, exempelvis Hofstedes kulturdimensionsteori, 

som grovt beskriver kulturerna och dess karakteristiska drag. Kulturer i sig är 

generaliseringar och genom att ta del av dessa i form av teorier, såsom Hofstedes 

kulturdimensionsteori, kan det vara svårt att få en djupgående förståelse för 

individerna i en multikulturell grupp och hur kulturskillnaderna upplevs. Detta 

eftersom generaliseringar inte tar hänsyn till unika situationer och individers 

egenskaper och erfarenheter. Multikulturella grupper är förmodligen inte bara 

präglade av sitt eget lands kultur utan påverkas också i hög grad av personernas 

egen personlighet, egenskaper, kunskap och ekonomisk situation och så vidare.  

Kulturskillnader i en grupp kan vara särskilt utmanande när arbetet bedrivs som 

ett projekt eftersom projektarbetsformen oftast innebär unika grupper i 

kombination med tidspress och delvis nya rutiner (Jansson & Ljung, 2011). 

Kulturskillnaderna innebär olika värderingar och normer, gällande exempelvis 

hierarki, punktlighet och prestationer, vilket kan bidra till missförstånd eller i 
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värsta fall konflikter, som i sin tur kan resultera i problem för det gemensamma 

arbetet. Samarbetsproblem innebär att projektdeltagarna måste lägga tid och 

energi på att lösa problem, istället för att lägga fokus på arbetet. Detta innebär 

slöseri med dyrbara resurser och medför en nackdel för arbetets effektivitet. Det 

gäller därför att personerna snabbt ska kunna samverka i projektgruppen för att 

kunna på ett effektivt sätt arbeta mot ett gemensamt resultat. 

En del kulturskillnader kan innebära att projektdeltagarna har svårt att skapa en 

bra kontakt eller förståelse för varandra och kan i sin tur medföra ett dåligt 

fungerande samarbete, som slutligen kan resultera i svårigheter för att nå 

gemensamma mål. Kulturskillnaders påverkan på samverkan i gruppen beror på 

hur projektdeltagarna upplever dessa. Hur stora kontraster det är mellan de 

berörda kulturerna och om det finns kulturell intelligens är faktorer som påverkar 

upplevelserna av kulturskillnaderna. Om kontrasten är stor samtidigt som kulturell 

intelligens saknas, kan kulturskillnaderna upplevas negativt och bli en nackdel för 

samarbetet (Earley & Ang, 2005).  

 

1.4 Forskningsfråga 

För att uppfylla undersökningens syfte ställs först en fråga som behandlar om och 

hur projektdeltagare upplever kulturskillnader i praktiken. Därefter följer en fråga 

som berör om befintliga kulturteorier, såsom Hofstedes kulturdimensionsteori, 

kan användas för att få en bra förståelse för hur multikulturella grupper fungerar: 

 Om och i sådana fall hur upplever projektdeltagarna de 

kulturella skillnaderna i en multikulturell projektgrupp? 

 Är Hofstedes generella modell av kulturer lämplig att använda, 

i syfte att skapa förståelse för hur kulturskillnader upplevs på 

individnivå i en multikulturell projektgrupp? 

 

1.5 Syfte och förväntat resultat 

Multikulturella grupper blir allt vanligare och därför har det väckts ett intresse hos 

författarna att få veta mer om dessa och hur kulturskillnaderna upplevs på 

individnivå. Beroende på hur de upplevs och hanteras av projektdeltagarna kan 

det uppstå samarbetsproblem som innebär slöseri med dyrbara resurser, såsom tid 

och energi. Detta kan antagligen till stor del undvikas genom att skapa förståelse 

för hur projektdeltagarna upplever och hanterar kulturskillnaderna. När det finns 

en förståelse för upplevelserna och den aktuella hanteringen av kulturskillnaderna, 

skapas det mer kunskap om vilka kulturskillnader projektledare och 

projektdeltagare bör beakta och hur dessa bör hanteras i en multikulturell 

projektgrupp.  

Genom den här fallundersökningen finns en förhoppning att skapa mer kunskap 

om projektdeltagarnas upplevelser av kulturskillnader i en multikulturell 

projektgrupp. Denna kunskap kan sedan användas som ett verktyg för att 

bibehålla eller skapa ett gott samarbete, som i sin tur leder till att det kan undvikas 

slöseri med gruppens resurser.  
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Om undersökningen visar att projektdeltagarna upplever att kulturskillnaderna 

istället berikar samarbetet eller inte upplevs påverka alls finns ett intresse att ta 

reda på vad detta beror på. Detta kan i sin tur skapa en förståelse för vilka 

kulturskillnader som har en positiv, respektive omärkbar inverkan på 

projektdeltagarnas upplevelser. 

När upplevelserna studeras har Hofstedes kulturdimensionsteori tillämpats, vilken 

har gett grundläggande kunskap och förförståelse om den svenska och indiska 

kulturen inför den här studien. Hofstedes grova beskrivning av kulturerna 

stämmer förmodligen inte helt in på de individer som ingår i den här 

undersökningen eftersom alla individer präglas av exempelvis erfarenhet och 

personliga egenskaper, vilket troligtvis innebär avvikanden från 

generaliseringarna. Genom att undersöka om denna hypotes stämmer kan det ges 

kunskap om att det inte alltid lämpar sig att ta del av grova beskrivningar av 

kulturer för att få förståelse för hur individerna i en multikulturell projektgrupp 

upplever kulturskillnaderna. Denna kunskap kan också bidra till en försiktighet 

med att använda sig av kulturella generaliseringar för att introducera 

projektgruppers olika kulturer för varandra, innan exempelvis ett gemensamt 

samarbete påbörjas.  

 

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen är inriktat på multikulturella projekt och tar inte hänsyn till 

projekt generellt. Uppsatsen behandlar inte alla slags kulturskillnader, utan syftar 

till att undersöka hur projektdeltagarna i en multikulturell projektgrupp upplever 

kulturskillnaderna, utifrån Hofstedes fem kulturdimensioner. Hofstedes sjätte 

kulturdimension har inte tagits med eftersom att den ännu inte är helt integrerad i 

Hofstedes kulturdimensionsteori (Hofstede, 2001). Empiriska data har framtagits 

genom en kvalitativ fallstudie på ett globalt företag som är verksamma i Karlstad. 

Eftersom kvalitet har prioriterats framför kvantitet har antalet respondenter 

avgränsats till fyra personer. Det har medfört att varje respondents upplevelser av 

kulturskillnaderna i projektgruppen noggrant och genomgående har kunnat 

undersökas. 

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning: Avsnittet beskriver undersökningens problemområde och 

syfte. Med hjälp av bakgrundsavsnittet ges en beskrivning av varför området är 

intressant och vad som förväntas uppnås i undersökningen. De avgränsningar som 

gjorts presenteras kort i slutet av kapitlet. 

Kapitel 2 – Teori – Beskrivningar av samarbete, projekt och kultur: 
Generella begrepp och områden presenteras, rörande samarbete, projekt och 

kultur.  

Kapitel 3 – Teori – kulturdimensioner: I detta kapitel presenteras Hofstedes 

(2001) fem kulturdimensioner som undersökningen huvudsakligen bygger på och 

som resonemangen i analys, diskussion och slutsats utgår från. I samma kapitel 

återfinns också beskrivningar, utifrån kulturdimensionerna, av de kulturer som 

inbegrips av fallstudien, alltså Sverige och Indien.  
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Kapitel 4 – Metod: Avsnittet presenterar tillvägagångssättet för undersökningens 

genomförande. Det beskrivs hur inhämtningen av information utförts och hur 

källorna har granskats. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet och reliabilitet. 

Kapitel 5 – Empiri: I detta kapitel presenteras respondenterna och 

fallorganisationen. Sedan följer enskilda sammanställningar för respektive 

respondents intervjusvar, i form av löpande text och citat. 

Kapitel 6 – Analys: Analysen är uppdelad i två delar, där respondenternas svar 

relateras till varandra och till Hofstedes (2001) fem kulturdimensioner. I den 

andra delen görs kopplingar mellan övriga teorier och respondenternas svar. 

Kapitel 7 – Diskussion och slutsatser: I detta kapitel diskuterar författarna 

undersökningens resultat och utvärderar metoderna. Därefter diskuteras resultatet 

generaliserbarhet och trovärdighet samt hur undersökningen kan relateras till 

tidigare forskning. Avsnittet innehåller också summeringar av hur resultaten kan 

tolkas och om det har lett fram till några nya teorier. Avslutningsvis presenteras 

en sammanfattande slutsats av vad undersökningen lett till utifrån de ursprungliga 

frågeställningarna. 

Kapitel 8 – Vidare forskning: Efter genomförd studie finns det ytterligare 

aspekter och frågor som kan anses intressanta att undersökas vidare, vilket det 

diskuteras förslag på i det här kapitlet. 

Kapitel 9 – Litteraturlista: En förteckning i bokstavsordning på referenser som 

använts. Referenserna redovisas uppdelat i fyra kategorier; litteratur, uppsatser, 

artiklar och elektroniska källor. 

Bilagor: Bilagorna är ett stöd till empiri- och analyskapitlet och här återfinns 

intervjufrågorna och relevanta begrepp som förekommer i undersökningen.  
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2 Teori – Samarbete, projekt och kultur 

I följande kapitel presenteras en del av den teoretiska referensram som ligger till 

grund för undersökningen. Inledningsvis presenteras innebörden av olika begrepp 

och områden som är relevanta för undersökningens syfte, såsom samarbete, 

projekt, projektmetoder och kultur.  

2.1 Samarbete 

Samarbete är en central del i projekt och är en förutsättning för att uppnå ett bra 

resultat. Hur samarbetet fungerar i en organisation beror till stor del på företagets 

kultur. Företagets kultur är starkt sammankopplad med landets egen kultur där 

organisationen är verksam. Detta innebär att företag som är verksamma i 

exempelvis Sverige influeras av den svenska kulturen. När personer med olika 

kulturer ska samarbeta innebär detta en utmaning eftersom kulturskillnaderna 

bidrar till olikheter i många avseenden, gällande exempelvis punktlighet, hierarki 

och prestationer. Samarbetet kan även berikas av kulturskillnaderna, beroende på 

hur projektdeltagarna upplever och hanterar dessa. Hur samarbetet fungerar i en 

organisation påverkas också av företagets struktur. Ett mer traditionellt företag har 

oftast en så kallad linjestruktur (Jansson, 2004). Denna struktur fungerar bäst när 

det dagliga arbetet och rutiner inte skiljer sig från dag till dag i någon större 

omfattning. Det blir allt vanligare med kundfokus (Berggren, 2001) och krav på 

snabbhet i verksamheten samtidigt som resultat ska ha både hög kvalitet och 

innovation (Berggren & Hjelm, 2009). Detta innebär att det dagliga arbetet blir 

mer unikt och föränderligt, vilket är en bidragande orsak till att det blir mer 

förekommande med en projektorienterad verksamhet där det ordinarie arbetet 

bedrivs som ett antal pågående projekt. (Jansson, 2004).  

 

2.2 Projekt 

Samtidigt som projektarbetsformen blir allt vanligare (Ljung, 2011) blir 

arbetsmarknaden och människors vardag i allmänhet mer globaliserad, där 

internationella resor både i privat- och arbetslivet blir mer förekommande (Stier, 

2004). Globaliseringens ökning i kombination med att fler företag blir mer 

projektorienterade, project oriented company (Jansson, 2004), ställer högre krav 

på ledarskap och vikten av att kunna samarbeta trots kulturskillnader (Melikon & 

Persson, 2010). I Grupper där flera olika nationaliteter ingår finns kulturella 

skillnader. Olikheterna kan bidra till relations- och kommunikationsproblem 

eftersom projektdeltagarna har olika språk, värderingar och normer (Cheng, 

2006). 

Projekt definieras av Jansson och Ljung (2004) som en unik uppgift med 

engångskaraktär, där en tillfällig organisation tillsätts för att lösa den. Ett projekt 

har en start och ett slut med en bestämd tidsram. Varje projekt är unikt och skiljer 

sig mer eller mindre från varandra både generellt och på detaljnivå (Jansson & 

Ljung, 2004).  

Ett projekt börjar alltid med någon typ av övergripande förarbete där själva 

uppgiften och kraven på projektet definieras. Därefter tilldelas projektet tids- och 

kostnadsramar. Nästa fas innebär att projektledaren ska förbereda projektet med 

till exempel planering och specifikationer.  Sedan börjar genomförandet av 
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projektet och det är här projektgruppens deltagare blir involverade (Jansson & 

Ljung, 2004). 

Att genomföra ett projekt kan vara mer eller mindre utmanande eftersom både 

arbetsgrupp och uppgift kan vara helt eller delvis ny och unik (Jansson & Ljung, 

2004). Agilt projektarbete är en typ av projekt, vars fokus ligger på att bedriva ett 

tätt samarbete mellan projektdeltagarna för att uppnå önskat resultat, där en 

förutsättning för ett fungerande samarbete är gemensamma värderingar och 

normer. Detta kan försvåras när det råder stora skillnader av värderingar och 

normer i gruppen, på grund av exempelvis kulturskillnader (Jansson & Ljung, 

2011).  

För att beskriva ett projekts önskade slutresultat och för att förklara hur krav 

hänger ihop i ett projekt, kan det vara en idé att utgå från projekttriangeln där 

hörnen står för; tid – resultat – kostnad (Jansson & Ljung, 2004). Minst ett av 

dessa tre hörn utgör oftast primära krav i ett projekt och utifrån dessa kan en 

gemensam målbild byggas upp (Jansson & Ljung, 2004). 

 

2.3 Agilt projektarbete  

Det agila projektarbetet innebär stort fokus på projektteamet och dess flexibilitet 

(The agile project, 2011). Eftersom projektdeltagarna är i centrum märks deras 

kulturer och bakgrund mer än i projektgrupper som inte arbetar agilt. Detta ställer 

högre krav på förståelse och kommunikation inom gruppen för att åstadkomma ett 

fungerande samarbete. 

Agilt projektarbete är användbart när en organisation genomför projekt som har 

krav och förutsättningar som ändras under arbetets gång. Det kan också passa bra 

när det finns flera handlingsalternativ och vägval i ett projekt, exempelvis när 

något helt nytt ska prövas eller tas fram (Baseline management, 2013). En agil 

projektgrupp lär sig hantera förändringar och lära av dessa, istället för att jobba på 

samma sätt och strikt följa instruktioner. Agila arbetsmetoder är väldigt flexibla 

där fokus ligger på resultat, kundnära relation, stort fokus på teamet, dess 

medlemmar och utveckling (The agile project, 2011).  

Kanban är en agil projektarbetsmetod som kan tillämpas i multiprojektmiljöer. En 

förutsättning för tillämpningen av kanban är att få en effektiv och smidig 

kommunikation inom projektgruppen, för att kunna vara flexibel och föränderlig i 

sitt arbetssätt om kraven och behoven för projektet ändras. Varje projektgrupp 

tilldelas ett visst antal uppgifter som de får jobba med och det finns en synlig tavla 

där hela processen och dess steg och status kan följas. Dagliga 

synkroniseringsmöten hålls för att se på tavlan hur nuläget ser ut och vad som 

behöver göras. Reflektionsmöten hålls regelbundet för att snabbt kunna upptäcka 

om något behöver ändras. Inga tidsuppskattningar görs vanligtvis, vilket gör att 

metoden kan vara svår att styra ur effektiviseringssynpunkt (The agile project, 

2011). Kanban-metoden är praktisk och användbar inom mjukvarubranschen 

eftersom arbetet där är föränderligt och kräver flexibilitet. Ett agilt arbetssätt 

innebär att teamet är mer självbestämmande, vilket förflyttar beslutsfattandet till 

en lägre nivå i organisationen. Detta medför ett större ansvar hos 

projektdeltagarna och innebär att det ställs högre krav på individernas samverkan 
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för att fatta de rätta besluten. Det höga kravet på samverkan innebär att eventuella 

kulturskillnader upplevs mer än i traditionella projektarbetsformer (Scrum.org., 

Schwaber & Sutherland, 2011). 

 

2.4 Multiprojektmiljö 

Genom att etablera en projektarbetsmetod i en organisation blir styrningen av 

verksamheten lättare. När en organisation har flera projekt igång samtidigt, som 

har helt eller delvis gemensamma resurser, såsom personal, betraktas detta som en 

multiprojektmiljö (Ljung, 2011). I en multiprojektmiljö krävs, förutom en väl 

etablerad projektarbetsmetod, en annorlunda sorts metod och styrning av 

verksamheten, delvis eftersom det är en hög grad av integrering och nätverkande 

gällande roller och gruppkonstellationer.  

Om ett företag har fler projekt igång ökar antalet tillfälliga projektledare, som 

leder det operativa arbetet. Det är därför viktigt att komma ihåg att projektledarna 

har enbart kortsiktiga ansvar och inte det mer långsiktiga ansvaret för 

verksamhetens utveckling (Jansson, 2004). Alla personer i verksamheten drivs 

dessutom av sina individuella mål. Beroende på om individen kan identifiera sig 

med den övriga verksamhetens mål och känner sig som en del i ett större 

sammanhang påverkas samordning och samarbete mot de gemensamma 

organisationsmålen (Jansson, 2004).  

Jansson och Ljung (2004) tar upp vikten av att, exempelvis med hjälp av process- 

och befattningsbeskrivningar, vara tydlig med vilka uppgifter, ansvar och 

befogenheter som ligger hos projektledarna respektive hos den ordinarie fasta 

ledningen. Det är alltså en balansgång mellan att styra verksamheten framåt och 

samtidigt ge plats för individens mål och drivkrafter. En förutsättning för att 

åstadkomma strävan mot gemensamma mål och undvikelse av 

samordningsproblem är att alla får känna stolthet och deltagande i verksamheten 

(Jansson, 2004).  

Att få känna sig stolt över sitt arbete varierar dock från kultur till kultur. Beckman 

och Forsling (2009) beskriver i sin bok vad självkänslan har för betydelse för en 

individs identitet och att till exempel i en prestationskultur är det viktigt för 

individen att få ha en egen åsikt och att känna sig unik. Jansson och Ljung (2011) 

beskriver hur vår identitet och självbild påverkas när vi samarbetar med andra 

människor. De menar att alla individer identifierar sig med många olika sorters 

grupperingar, exempelvis utifrån nationalitet eller projektgruppen på arbetet. I 

konfliktsituationer styrs individen av de grupper som den identifierar sig mest 

med. I en arbetsgrupp, till exempel en projektgrupp, är det viktigt att skapa 

gemensamma beteendenormer för samarbetet eftersom det är avgörande för 

gruppens framgång (Jansson & Ljung, 2011). Allting hänger därför ihop; 

individerna och deras identiteter, kopplat till kultur och bakgrund, och mål, 

gruppens gemensamma beteendenormer och projektets framgång och resultat.  
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2.5 Generellt om kultur 

Människors beteenden och handlingar skiljer sig ofta från varandra, vilket kan 

innebära att en person tycker sitt eget beteende är det rätta och att andra beteenden 

istället är konstiga. Det kan handla om att en familj alltid äter framför tv:n medan 

en annan person tycker att middagen ska ätas vid matbordet. Dessa olikheter finns 

överallt runt omkring oss men blir genast flera och mer påtagliga när ett 

kulturmöte sker, det vill säga att människor med olika kulturell bakgrund möts 

(Beckman & Forsling, 2009). Ett kulturmöte kan definieras som sociala 

situationer där individer, grupper och samhällen samspelar med en kultur (Stier, 

2004).  

Om det är svårt att kommunicera med varandra på grund av kulturskillnader talas 

det istället om kulturkrock eller till och med kulturchock (Beckman & Forsling, 

2009). Ett kulturmöte påverkas inte bara av personers kultur, utan till stor del av 

deras personliga känslor och privata situationer. När ett kulturmöte studeras går 

det inte att enbart se mötets utgång som ett uttryck för enbart personers kultur, 

utan människors sociala situation måste tas med i analysen. Exempelvis kan ett 

kulturmöte mellan en ensam flykting från Indien och en svensk affärsman, se 

väldigt olika ut i jämförelse med ett kulturmöte mellan en indier som flyttat till 

Sverige på grund av ett väldigt bra jobbarbjudande och dess svenska kollega 

(Herlitz, 2003).  

En kultur utvecklas successivt när individer på en särskild plats, i en särskild tid 

och under olika omständigheter genom sitt samspel strävar efter att överleva 

tillsammans. För att ett fungerande samhälle ska kunna utvecklas är det en 

förutsättning att det råder en samsyn bland människorna om exempelvis etik och 

moral, hur en familj ska vara uppbyggd och hierarki. Dessa faktorer är även 

betydelsefulla vid skapande av samverkan i en projektgrupp. En kultur är aldrig 

statisk utan förändras mer eller mindre över tid. Kulturen påverkas i hög grad av 

ett lands geografiska plats och dess klimat. Exempelvis vistas folk i varma länder 

helst utomhus, där spontana möten uppstår och hemmet är inte så viktigt eftersom 

man sällan är inomhus. I ett kallare klimat håller man sig i stället mest inomhus 

där man gärna bjuder hem människor till sitt hem som det har lagts tid och pengar 

på (Beckman & Forsling, 2009).  

Likt ett isberg är bara en liten del av en kultur synlig, medan den största delen 

befinner sig under ytan. Det synliga i en kultur är exempelvis mat, arkitektur, 

musik, klädsel och hälsningsritualer, något som kan vara lätt och tillgängligt att få 

en uppfattning om. Under ytan finns saker i en kultur som kan vara mer svåra att 

uppfatta, såsom tidsuppfattning, vad som ger status, beslutsfattande, hierarki och 

arbetsmoral (Beckman & Forsling, 2009).  

Det är den osynliga delen av en kultur som kan bidra till kulturkrockar eftersom 

det råder mindre kunskap och förståelse om dessa osynliga kulturella aspekter. 

Kulturen innebär att personer beter sig mer eller mindre olika (Beckman & 

Forsling, 2009). När människor som inte känner varandra särskilt väl ska arbeta 

tillsammans med en ny uppgift är risken extra stor att dessa olikheter i beteendet 

leder till missförstånd och konflikter. Detta kan undvikas genom att skapa 

kunskap om varandras kulturer, även gällande de osynliga aspekterna (Jansson & 

Ljung, 2011). 
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2.6 Samarbete i multikulturella projekt 

Tidigare forskning (Cheng, 2006; Comu et al. 2011) har visat att kulturella 

skillnader påverkar samarbeten på olika sätt. En grupp bestående av medlemmar 

som har olika kulturell bakgrund, samtidigt som det finns stora kontraster mellan 

kulturerna, har en större utmaning när det gäller att skapa ett fungerande 

samarbete. Ju mer olika individerna är i en grupp, ur en kulturell synvinkel, desto 

större blir utmaningen att samarbeta.  

Comu et al. (2011) beskriver en undersökning av kulturskillnader i ett 

projektarbete. Undersökningen jämför både monokulturella och multikulturella 

projektgruppers resultat och effektivitet. Resultatet visar att multikulturella 

grupper är mindre effektiva i början av arbetet eftersom gruppen först måste lägga 

tid på att hitta sätt att komma förbi de kulturella skillnaderna och olika hinder som 

exempelvis språk, kulturskillnader och kommunikation. Men vad gäller 

arbetsresultatet presterar multikulturella grupper bättre på lång sikt, än 

monokulturella grupper, när gruppdeltagarna utnyttjar skillnaderna istället för att 

se dessa som hinder. Tack vare att den multikulturella gruppen har en bredare bas 

av erfarenheter blir resultatet nya metoder för samarbete och tillvägagångssätt och 

även ett bättre slutresultat (Comu et al., 2011). 

 

2.7 Kulturell intelligens 

I multikulturella projektgrupper bör projektdeltagarna och projektledaren besitta 

kulturell intelligens (Earley & Ang, 2005). Personer med hög kulturell intelligens 

har lättare att anpassa sig till andra kulturer. Kulturell intelligens skapas genom 

erfarenheter, kunskaper och medvetenhet om och från andra kulturer. Motsatsen 

är en etnocentrisk och innebär att personen i fråga är mer inskränkt i sin egen 

kultur och därmed saknar kunskap om andra kulturer. Kulturell intelligens medför 

att konflikter i projektgruppen kan undvikas. I en projektgrupp är det viktigt att 

kulturerna kombineras och att inte enbart en kultur anpassar sig efter den andra 

(Earley & Ang, 2005). 

 

2.8 Personlighet eller kultur 

Utöver att kombinera de samarbetande kulturerna är det också viktigt att undvika 

att förväxla kultur med enskilda individers personlighet (Stier, 2004). En 

människas handlingar och ageranden präglas till stor del av kultur, men också av 

individuella och medfödda beteenden. Personer från samma kultur kan vara 

väldigt olika både i värderingar, attityder och beteenden på grund av exempelvis 

olikheter i uppfostran, bostadsort eller ekonomiska förutsättningar (Beckman & 

Forsling, 2009).  

När konflikter uppkommer mellan människor som har olika kulturell bakgrund 

finns det ofta en övertro på att det är kulturskillnaderna som har orsakat 

konflikten. Här är det av stor betydelse att komma ihåg att alla har egna 

förväntningar, erfarenheter, brister och kvaliteter utifrån sin personlighet. 

Konflikter ska därmed inte antas att i första hand ha uppkommit på grund av 
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olikheter i kultur, utan rättare sagt av personliga egenskaper eller i situationen. 

Kulturen bör antas orsaka konflikter först när det finns en tendens för att 

återkommande och likartade konflikter uppkommer i grupper av människor. I 

sådana fall kan beteenden, regelsystem, uppfattning och liknande börja studeras 

för att hitta orsaken till en konflikt (Beckman & Forsling, 2009). 

De tre huvudsakliga faktorerna som formar en människas beteenden kan liknas 

vid en pyramid, där den nedersta och bredaste delen representerar det som är 

gemensamt för alla människor oavsett olika kulturell bakgrund. Det kan 

exempelvis handla om att människor ler när de är glada eller att vi alla älskar våra 

barn. Dessa beteenden är genetiskt medfödda. Den mellersta nivån utgör det 

socialt präglade beteendet som har uppkommit utifrån vilken social kontext och 

kultur vi har växt upp i. Exempelvis kan det finnas en tydlig hierarki mellan olika 

yrkesgrupper i länder där klassklyftorna är väldigt stora, medan dessa är mindre 

tydliga i medelklassamhället Sverige. Pyramidens topp handlar om det 

individuella beteendet och det är här våra olika personligheter kommer till uttryck. 

Personligheterna kan ofta särskilja sig från vad som kännetecknar en persons egen 

kultur. Till exempel kan en svensk vara väldigt oblyg även fast blygsamhet annars 

anses vara en del av den svenska kulturen (Beckman & Forsling, 2009).  

 

2.9 Världens kulturer 

Arbetsmarknaden globaliseras allt mer vilket leder till att möten mellan personer 

med olika kulturer och personligheter förekommer i högre utsträckning i 

arbetslivet. Generellt sett kan världen delas in i fyra olika kulturer, vilka är 

relations-, prestations- och gruppkultur samt blandning mellan relations- och 

gruppkultur. I Syd- och Östeuropa, samt i Mellan- och Sydamerika råder en 

relationskultur, vilken i stora drag innebär att relationerna är viktiga och att 

människorna är tidsflexibla. I prestationskulturer, som finns i Australien, 

Nordamerika och Norra Europa, ligger fokus istället på tid och effektivitet, medan 

relationerna är mindre viktiga. En gruppkultur innebär att alla på arbetsplatsen är 

inordnade i en grupp, samtidigt som en hög grad av hierarki råder. Denna kultur 

påträffas i Norra Afrika och en stor del av Asien (Beckman & Forsling, 2009).  

Olikheterna i dessa kulturer präglar hur kulturen i landet ser ut, gällande 

exempelvis kollektivism, maktdistans, traditioner, konflikträdsla, lagar och regler. 

Det formar också olika prioriteringar för exempelvis tid och relationer (Beckman 

& Forsling, 2009).  

I arbetslivet kan olikheterna bidra till missförstånd, konflikter och ett samarbete 

som inte fungerar om det inte finns en medvetenhet om varandras kulturer. 

Människor från en tidsflexibel kultur kanske kommer några minuter efter angiven 

tid, medan en person från en tidsfixerad kultur anser att det skulle vara respektlöst 

att inte vara punktlig till ett möte. Där en kunskap finns om att kulturen bidrar till 

att tiden inte anses vara väldigt viktig kan också mer förståelse finnas för 

personen som kommer för sent och en medvetenhet om att förseningen inte 

betyder att personen har brist på respekt för de övriga personerna som ska delta 

vid mötet. På så sätt kan konflikter och missförstånd undvikas (Beckman & 

Forsling, 2009). 
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3 Teori – Kulturdimensioner 

Följande kapitel inleds med en generell presentation av fallstudiens berörda 

kulturer. Därefter behandlas Hofstedes fem kulturdimensioner, där det följer en 

beskrivning av Sverige och Indien för varje dimension.  

3.1 Sverige och Indien 

Här nedan följer en generell beskrivning av den svenska och indiska kulturen i 

grova drag. Ländernas generella beskrivning syftar till att ge läsaren en 

någorlunda grundläggande fakta om Sverige och Indien. Det ges också en mer 

ingående och detaljerad redogörelse för de kulturella aspekterna som Gert 

Hofstede identifierar i sin kulturdimensionsteori, vilka är kollektivism mot 

individualism, maktdistans, maskulint mot feminint, osäkerhetsundvikande och 

lång mot korttidsorientering.  

 

3.1.1 Sverige 

Sverige har en befolkning på cirka tio miljoner invånare. Mer än hälften av 

landets yta ät täckt av skog och det är ett kallt klimat. Samhället är väldigt 

sekulariserat och de flesta svenskar besöker sällan eller aldrig kyrkan. 

Levnadsstandarden i Sverige är hög och slum existerar inte. I jämförelse med 

Indien är kriminaliteten låg. Sverige förknippas med värderingar, såsom 

demokrati, frihet, jämlikhet, solidaritet, säkerhet och effektivitet. Sverige är ett 

medelklassamhälle och den största delen av befolkningen bor i städer. 

Sverige är idag ett så kallat informationssamhälle, vilket enligt Herlitz (2003) 

medför ökad snabbhet, stress, risk för ytlighet, ”ingenting är omöjligt”- och ”livet 

är fullt av möjligheter”-mentalitet, rastlöshet, överproduktion av information och 

globalisering med mera. Sverige är ett modernt och utvecklat land i högre 

utsträckning än många andra länder.  

 

3.1.2 Indien 

Indien är ett land som har en stor mångfald och ett varmt klimat. Många författare 

beskriver landet som det mest mångkulturella samhälle som någonsin har funnits. 

Indien är världens nästa största land och världens folkrikaste demokrati med 

ungefär 1,2 miljarder invånare. Landet blev en självstyrande nation år 1947 och 

fick därefter en betydande ekonomisk framgång. Den snabba folkökningen har 

bidragit till uppkomsten av många slumområden omkring städerna och en utbredd 

fattigdom, där 53 procent av befolkningen lever på mindre än en dollar per dag. 

Det finns en stor utbildad medelklass som ständigt ökar. Hinduismen är den 

dominerande religionen i landet och präglar dess kultur i hög grad (Gannon, 

2000). 

  

3.2 Sverige – Indien - Hofstedes fem kulturdimensioner 

Vid jämförelse och beskrivningar av svensk respektive indisk kultur har det i den 

här undersökningen utgåtts ifrån Hofstedes fem kulturdimensioner (Hofstede, 
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2001).  Hofstedes kulturdimensionsteori identifierar olika karaktäristiska drag för 

länders nationella kultur och dess organisationskultur. Hofstede presenterade sin 

kulturdimensionsteori för första gången på 70-talet. Kulturdimensionsteorin 

innehöll då fyra dimensioner. En femte kulturdimension presenterades 1991. De 

fem kulturdimensionerna som berörs i den här studien är (Hofstede, 2001): 

 Maktdistans (Power Distance Index, PDI)  

 Individualism mot kollektivism (Individualism Index, IDV) 

 Maskulinitet mot femininitet (Masculinity Index, MAS)  

 Osäkerhetsundvikande (Uncertainty Avoidance Index, UAI)  

 Tidsperspektiv. (Long Term Orientation, LTO)  

År 2010 införde Hofstede en sjätte dimension till sin kulturdimensionsteori, som 

behandlar tillfredställelse mot återhållsamhet, där tillfredställelse talar för ett fritt 

samhälle, livskvalitet och drivkraft, medan återhållsamhet innebär ett samhälle 

som undertrycker tillfredställelse av behov och reglerar detta genom strikt social 

normbildning. Denna har ännu inte implementerats helt i hans forskning och den 

återspeglas inte heller i någon analys för respektive land (The Hofstede Centre, 

2013). 

Hofstede har genom enkätundersökningar om olika länders kultur, framtagit olika 

siffror för varje land och dimension och därefter placerat länderna på 

jämförelseskalor för respektive dimension. Varje skala har ett maximum och ett 

minimum, vilket motsvarar ett specifikt lands kulturdimensionsvärden, i vardera 

änden på skalorna. Maximumvärdet utgörs av det land som har haft högst 

siffervärde, medan minimumvärdet utgörs av det land som haft lägst siffervärde. 

Därför är max- och minvärdet varierande för de olika dimensionerna. I Figur 2 (se 

nästa sida) visas de fem dimensionerna och dess förkortningar och ”polariteter”. 

Sedan visas vart Sverige och Indien ligger på varje kulturdimensions respektive 

skala utifrån Hofstedes forskningsresultat. Figuren visar också maximum-, 

minimum- och genomsnittsvärdet för respektive dimension. Genomsnittsvärdet 

utgörs av alla undersökta länders sammanlagda siffervärden dividerat på antalet 

länder. Figuren är sammanställd av författarna utifrån litteratur av Hofstede 

(2001; 1980).  
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Figur 2 – Sammanställning av jämförelse mellan Sverige och Indien utifrån Hofstedes (2001) teorier 

och undersökningsresultat 
 

3.3 Maktdistans  

Samhällen hanterar ojämlikheter gällande prestige, rikedom och makt olika, 

beroende på synsättet på dessa olikheter. I vissa samhällen innebär pengar 

automatiskt en hög status, medan andra samhällen inte särskiljer människor 

beroende på exempelvis rikedom. (Hofstede, 2001).  

Maktdistansen i ett land kan vara hög eller låg, där en hög maktdistans innebär att 

de underordnade i en organisation är starkt beroende av sin chef, förväntar sig att 

bli beordrade och lyder order samtidigt som lönerna skiljer sig avsevärt mellan 

överordnade och underordnade. En hög maktdistans innebär också att det råder en 

stark hierarkisk ordning i organisationer, beroende på vilken position en person 

besitter. Överordnade och underordnade umgås inte tillsammans arbetar inte med 

varandra på nära håll och chefen ses inte som ”en i gänget”(Hofstede, 2001). 

I ett land med låg maktdistans finns det inget tydligt hierarkiskt system och 

medarbetarna är inte beroende av sin chef, utan det råder istället ett ganska 

ömsesidigt beroende mellan över- och underordnad. Det finns också en stor frihet 

för de underordnade att kontakta, samtala och ifrågasätta sin chef (Hofstede, 

2001). 

Hofstede har identifierat maktdistansens innebörd och dess betydelse och har 

därefter undersökt maktdistansens grad i 53 länder, inklusive Sverige och Indien. 

Hofstede har rankat de samtliga länderna i en lista från 1 till 53, där landet med 

högst maktdistans placeras på nummer 1, landet med lägst maktdistans placeras på 
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nummer 53, och så vidare. Maktdistansens grad påvisar hur 

beroendeförhållandena ter sig mellan anställda och chef (Hofstede, 2001). 

När Hofstede undersökt maktdistansens grad i olika länder belyser han att 

resultatet av undersökningen endast bör ses som en avspegling av landets kultur 

och inte på individer. Bland individer kan resultatet om maktdistansen skilja sig 

avsevärt. I vissa av länderna uppfattar en underordnad att det råder en högre 

maktdistans än vad en överordnad upplever, medan det i vissa av länderna visar 

sig att maktdistansen upplevs lika av alla personer, oavsett klasstillhörighet 

(Hofstede, 2001). Sammanfattning av låg respektive hög maktdistans och de 

karakteristiska dragen, utifrån Hofstedes teorier (2001), visas i Tabell 1. 

Låg maktdistans Hög maktdistans 

 Hierarki, ålder och makt mindre 

viktigt 

 Decentraliserade beslut 

 Platta, horisontella organisationer 

 Ledare oftast nöjda med lön och 

karriär 

 Underordnade förväntar sig att bli 

rådfrågade. 

 Barn ska tycka om att lära sig saker 

 Relationer mer pragmatiska, 

praktiska 

 Hierarki, ålder och makt viktigt 

 Centraliserade beslut 

 Vertikala organisationer 

 Ledare mer missnöjda med lön 

och karriär. 

 Underordnade förväntas 

invänta order. 

 Barn förväntas jobba hårt 

 Relationer mer utifrån hierarki  

Tabell 1 - Sammanfattning maktdistans, utifrån Hofstedes (2001) teorier 

 

3.3.1 Maktdistans - Sverige 

I Nordamerikanska och Nordeuropeiska länder, där ibland Sverige, råder en låg 

maktdistans. Sverige hamnade på plats 47 i listan med de 53 länder som Hofstede 

undersökte gällande maktdistans, vilket innebär att Sverige ligger i topp tio av de 

länder som har lägst maktdistans. Den låga maktdistansen i Sverige innebär att 

underordnade och överordnade i en organisation är jämställda. När beslut ska 

fattas beslutar inte chefen utan att rådgöra med de andra medarbetarna. 

Medbestämmande är viktigt på svenska arbetsplatser. En svensk på en arbetsplats 

har heller inga problem med att ta initiativ till samtal och kontakt med sin chef 

(Hofstede, 2001).  

I Sverige försöker många människor med mycket makt tona ner makten, något 

som är kännetecknande för länder med låg maktdistans. Behovet av att uttrycka 

sin höga maktposition finns inte på samma sätt som det gör i länder med hög 

maktdistans (Hofstede, 2001). Inställningen som råder är att alla ska ha möjlighet 

att jobba sig upp i samhället och nå en hög position oavsett var du kommer ifrån. 

Viktiga värderingar i en kultur som anser att status är något som uppnås är att det 

är bra att vara aktiv, målinriktad och det bör strävas efter att nå resultat. På så sätt 

kan alla människor nå en hög status utan att bakgrund eller pengar har spelat in 

(Bodin & Fant, 1995).  
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3.3.2 Maktdistans - Indien 

Indien befinner sig på plats tio i Hofstedes rankning av maktdistansen i 53 länder 

och landet har i jämförelse med Sverige en hög maktdistans. I Indien har de 

underordnade inte stort inflytande på arbetsplatsen eller vid beslutsfattanden. 

Kaster är en typ av hierarkiska socialgrupperingar som förekommer i Indien. 

Kastväsendet härstammar från Indiens religiösa åskådning hinduismen och 

innebär en tro på att alla föds in i en kast utefter deras karma, det vill säga att en 

persons livssituation är en avspegling av vad den har gjort i sitt förra liv. Kasterna 

är en av anledningarna till att det råder en hög maktdistans i Indien. Kasterna 

finns inte formellt sett idag men influerar synen på hierarki i det dagliga livet 

(Hofstede, 2001).  

Hofstede ställde ett antal enkätfrågor till anställda i olika länder för att undersöka 

maktdistansen, där en av frågorna handlade om ”employees afraid” alltså hur rädd 

en anställd känner sig gentemot en överordnad. Om en person är ”employees 

afraid” innebär det att personen gör allt chefen säger och skulle aldrig ifrågasätta 

order. Indien är ett av de länder som är bland de ”räddaste” länderna. Hofstedes 

undersökning visar också att maktdistansen är lika hög överallt i Indien och 

förändras inte mellan olika samhällsklasser (Hofstede, 2001). 

När något går fel i indiska organisationer är det vanliga att skulden läggs på de 

underordnade, medan det i organisationer där det finns en låg maktdistans är det 

chefen som tar på sig ansvaret. I Indien råder en hög respekt för de äldre och den 

hierarkiska statusen blir högre med åldern (Hofstede, 2001).  

 

3.4 Tidsperspektiv  

Hofstede undersöker i den femte kulturdimensionen huruvida länder har ett 

långsiktigt eller kortsiktigt tidsperspektiv. Länder som har ett långsiktigt 

tidsperspektiv anser att det är viktigt att vara uthållig, sparsam och kämpa i 

motgång. Ett långsiktigt perspektiv innebär också att det gärna fokuseras på 

framtiden och investeras för eftervärlden, medan de personliga målen åsidosätts 

(Hofstede, 2001).  

Länder med det kortsiktiga tidsperspektivet innebär istället att nuet är det centrala 

och det finns en vilja och strävan att uppnå snabba resultat. Generellt har 

västvärlden en kortsiktig inriktning, medan asiatiska länder har en långsiktig 

inriktning. Det kortsiktiga tidsperspektivet präglar hur konflikter löses på en 

arbetsplats, som att de löses för stunden istället för att lösas från grunden. Det är 

också vanligt att företag satsar på kortsiktiga vinster. Till exempel förlägger 

asiatiska länder verksamhet i sitt eget land för att behålla den ekonomiska 

framgången inom landet, medan exempelvis svenska företag förlägger sin 

verksamhet utomlands för den billigare arbetskraften (Hofstede, 2001). 

Sammanfattning av långt respektive kort tidsperspektiv och de karakteristiska 

dragen, utifrån Hofstedes teorier (2001), visas i Tabell 2 (se nästa sida). 
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Långt tidsperspektiv Kort tidsperspektiv 

 Traditioner anpassas till 

omständigheterna. 

 Relationer (ofta och 

mycket) 

 Jämställdhet 

 Delat ansvar och fördelade 

uppgifter privat. 

 Personstyre 

 Syntetiskt tänk 

 Motsatser kompletterar 

varandra  

 Strukturerat 

problemlösande  

 Sparande inför framtiden 

 

 Respekt för traditioner, anses heliga 

 

 Tydlig gräns mellan arbets- och 

privatliv 

 Meriter och pengar styr 

 Familjelivet styrt av krav 

 

 Lagstyre 

 Analytiskt tänk 

 Behov av samstämmigt beteende 
 

 Ostrukturerat problemlösande 

 

Tabell 2 - Sammanfattning tidsperspektiv, utifrån Hofstedes (2001) teorier 

 

3.4.1 Tidsperspektiv - Sverige 

Hofstedes undersökning visar att Sverige har ett ganska kort tidsperspektiv. 

Exempelvis kan det utläsas utifrån enkätfrågorna att Sverige har en väldigt hög 

tolerans och respekt mot andra människor, något som kännetecknar länder med ett 

kort tidsperspektiv. I Sverige är tiden central och punktligheten har en stor 

betydelse. Det finns en strävan att uppnå snabba resultat och vid möten är 

utgångspunkten ofta att det ska ha bestämts något nytt när mötet avslutas.  

 

3.4.2 Tidsperspektiv - Indien 

I Hofstedes undersökning om länders tidsperspektiv visar det sig att Indien har ett 

ganska långsiktigt tidsperspektiv. I Indien dominerar begreppet "karma" det 

religiösa och filosofiska tänkandet och begreppet tid är cyklisk, där man ser livet 

som något som förändras för att sedan börja om. I den indiska kulturen finns det 

en vilja och strävan att etablera långsiktiga relationer, som kanske spänner över 

generationer. Det betyder att det ofta inte kan förväntas att utföra allt i ett möte 

med indier. Indier vill ofta veta att motparten har en långsiktig relation i åtanke. 

Tiden är inte centralt utan det händer ofta att schemalagda möten försenas eller 

ändras.  

 

3.5 Individualism mot kollektivism  

Inom en kultur finns det en dimension som syftar på relation mellan det 

individuella och det kollektiva. Inom vissa kulturer ses individualism som 

någonting bra medan i andra kulturer är det någonting skamligt.  

Enligt Hofstede (1980) ter sig relationerna inom en organisation olika beroende på 

graden av individualism. Om samhället är mer kollektivistiskt är medarbetarna 
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oftast mer känslomässiga engagerade och företaget förväntas ta ett stort ansvar för 

sina medarbetare. Inom individualistiska kulturer är lön viktigare än att jobbet är 

intressant, därav den mindre graden av moraliskt engagemang. Ju högre grad av 

kollektivism ju mer präglas medarbetarnas engagemang av moral. Moralen i sin 

tur ter sig som relationer i både horisontell och vertikal ledd. Vertikala relationer, 

präglade av ”ren” moral, är till exempel sådana relationer som mellan ledare och 

anhängare. De horisontella relationerna är de som finns mellan olika ”sociala” 

grupper. Graden av individualism hör också ihop med storleken på företaget. 

Inom individualistiska kulturer jobbar personer hellre inom mindre företag än 

större. Det kan delvis ha att göra med att inom mindre företag ses mer moraliskt 

engagemang. Individualister ser också hellre att beslut tas av individer än av 

grupper, vilket troligtvis kan förekomma lättare inom ett mindre än ett större 

företag. (Hofstede, 1980) 

För att göra karriär så är det viktigare inom en individualistisk kultur att känna rätt 

personer än att ha rätt förmågor och en arbetare stannar inte gärna inom ett och 

samma företag. För en person från en kollektivistisk kultur är det viktigt att få 

kunna lära sig mer och förbättra sina kompetenser och det krävs också längre 

utbildning för att få ett visst jobb. En individualist vill istället få mer tid över 

utanför jobbet (Hofstede, 1980).  

Sammanfattning av kollektivism respektive individualism och de karakteristiska 

dragen, utifrån Hofstedes teorier (2001), visas i Tabell 3 (se nästa sida). 
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Kollektivism Individualism 

 Vi-tänk 

 Livet; Överlevnad 

 Moraliskt och känslomässigt 

engagemang 

 

 Företagets ansvar för medarbetarna 

 Stanna inom samma företag 

 Gruppbeslut 

 Lära sig mer, kunskap osv. 

 Karriär genom längre utbildning 

 

 Godkännanden och ordning 

 Relationer utifrån gruppidentiteter 

 Jag-tänk 

 Livet; Lycka och njutning 

 Uträknat engagemang, 

personliga värderingar 

 Individens eget ansvar 

 Vanligt att byta företag 

 Individbeslut och initiativ 

 Mer tid utanför jobbet 

 Karriär genom prestationer 

och genom att känna rätt 

personer 

 Ledarskap och variation  

 Relationer inte beroende av 

gruppidentiteter. 

 

Tabell 3 - Sammanfattning om kollektivism/individualism, utifrån Hofstedes (2001) 

teorier 

 

3.5.1 Individualism mot kollektivism - Sverige 

Sverige kan ses både som kollektivistiskt och individualistiskt. Ur samhällelig 

synvinkel är Sverige kollektivistiskt eftersom samhället ses som en helhet där alla 

är välkomna och alla tar hand om varandra. Men genom att exempelvis betala 

skatt så anser sig svensken befria sig från ansvaret för andra generationer och 

behövande i samhället. Sverige är känt för att vara jämställt och att beslut tas på 

decentraliserad nivå. (Gannon, 2001) 

Enligt Gannon tycker svenskar om att vara ensamma, exempelvis åka till en 

sommarstuga på landet, och det kan vara svårt att lära känna en svensk på djupet. 

Svenskar anses vara av en prestationsorienterad arbetarkultur och jobbar gärna 

mot ett bestämt mål och i grupp. Svenskar väljer gärna jobb som är intressanta 

och värdesätter möjligheten att få utvecklas som person och stannar gärna inom 

samma företag länge. I Sverige krävs också mycket längre utbildning för ett 

specifikt jobb än vad det gör i många andra länder. Svenskar jobbar gärna mot 

mål och är prestationsinriktade. (Gannon, 2001) 

I slutändan sätter svenskar de individualistiska intressena i första hand, ungdomar 

i Sverige uppmuntras till självständighet och oberoende, före de kollektivistiska 

trots att jämställdhet värderas högt. Svenskar värdesätter livskvalitet och 

privatlivet, tid med familjen med mera. (Gannon, 2001) 

 

3.5.2 Individualism mot kollektivism - Indien 

Indien är historiskt sett väldigt influerat av andra kulturer och religioner. Men den 

indiska kulturen är väldigt präglad av tradition och filosofi. Indisk kultur kan 

verka komplex eftersom det är så många faktorer som hänger ihop och det är svårt 
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att beskriva enskilda kulturaspekter. I dag är Indien delvis influerat av västvärlden 

och dess arbetsformer. Eftersom det hinduistiska kastsystemet inte har samma 

formella inverkan som tidigare har indier frångått det synsättet på arbetsplatsen 

och idag kan exempelvis en person från en lägre kast vara chef över en person 

från en högre kast. Inom en arbetsgrupp kan personerna vara väldigt informella 

och vänskapliga. (Gannon, 2001) 

Indisk kultur anses av Hofstede (1980) vara kollektivistisk i jämförelse med andra 

kulturer. Indisk arbetskultur präglas av ett ”vi-tänk” där individernas handlingar 

bör passa in i ett större socialt sammanhang. Allt som individer gör kan kopplas 

till vilken grupp som individen tillhör, arbetsgrupp, kast eller dylikt. Lojalitet mot 

arbetsgivaren är väldigt viktigt eftersom en anställd hör till företaget som grupp, 

och om den anställda följer företagets riktlinjer tar företaget i gengälld hand om 

denne. (Hofstede, 2001) Kulturen i Indien varierar och kan se väldigt olika ut 

gällande huruvida det råder kollektivism eller individualism, exempelvis kan detta 

skilja sig i rika och fattiga delar (Gannon, 2001).  

 

3.6 Maskulinitet mot femininitet  

Den här dimensionen beskriver om en kultur präglas av maskulina respektive 

feminina drag. Maskulina drag är sådana som arbetsprestation, lön, målinriktning. 

Inom feminin kultur sätts människor, relationer med mera i första hand. Skola och 

utbildning inom maskulina kulturer präglas av prestationer än inom feminina 

kulturer. (Hofstede, 1980) 

Feminina drag inom en kultur går att koppla ihop med kollektivism eftersom det 

finns en tilltro till att ta beslut i grupp än på individnivå. Däremot är det inom 

maskulina kulturer att föredra större företag och organisationer eftersom dessa tar 

ett större ansvar för massan, de anställda och samhället. Inom feminina kulturer 

föredrar personer att jobba inom mindre företag, eftersom ”litet är vackert”. 

(Hofstede, 1980) 

Inom maskulina kulturer är det vanligt att inte tycka om att arbeta och att undvika 

större mängder jobb. För att göra karriär är det bättre att känna rätt personer än att 

ha rätt färdigheter. Maskulina kulturer präglas av ”leva för att arbeta” och 

feminina kulturer istället ”arbeta för att leva”. Maskulina kulturer präglas av en 

högre grad av stress, delvis för att det inte anses bra att visa känslor utan istället 

visa sig stark men också för att större mängder arbete försöker undvikas. Inom 

feminina kulturer är det mer accepterat att visa känslor och det är ett väldigt 

effektivt sätt att minska stressnivån. (Hofstede, 1980) 

Det görs också större skillnad på män och kvinnor inom maskulina kulturer och 

ett jobb som utförs av både en man och en kvinna värderas olika beroende på 

vilket kön det är. Inom feminina kulturer görs det ingen skillnad i värderingen på 

en man och en kvinnas utförande av samma jobb. Detta fenomen ses även i 

barnböcker från maskulina respektive feminina kulturer, där könsrollerna ser mer 

olika ut i böcker från maskulina kulturer och i feminina kulturers böcker är 

könsrollerna mer lika. I maskulina kulturer bör mannen vara den som är bestämd 

och karriärinriktad och kvinnan den omhändertagande. Inom feminina kulturer 

kan bägge könen ta samma roller. För unga inom maskulina kulturer är män 

förebilder för pojkar och kvinnor förebilder för flickor. Inom feminina kulturer 
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kan både män och kvinnor vara förebilder för både pojkar och flickor. (Hofstede, 

1980) 

Sammanfattning av maskulinitet respektive femininitet och de karakteristiska 

dragen, utifrån Hofstedes teorier (2001), visas i Tabell 4. 

Maskulint Feminint 

 Prestationer, lön, mål 

 Visa sig stark och tuff 

 Individbeslut 

 

 Känna rätt personer 

 Olika könsroller 

 

 Högre stress 

 ”Leva för att arbeta” 

 Undvika jobb 

 Relationer 

 Känslor 

 Gruppbeslut  

 Mindre företag 

 Ha rätt färdigheter 

 Lika könsroller 

 Liv och miljö viktigt 

 Vänskaplig atmosfär 

 ”Arbeta för att leva” 

Tabell 4 - Sammanfattning maskulinitet/femininitet, utifrån Hofstedes (2001) teorier 

 

3.6.1 Maskulinitet mot femininitet - Sverige 

I Sverige är kulturen väldigt feminin, och präglas av andan att ”arbeta för att leva” 

(Hofstede, 1980). Det innebär att svenskar jobbar för att få ett bra liv vid sidan om 

arbetet. Svenskar vill jobba med något som är intressant och stimulerande och det 

är viktigt att känslor får ta plats även på arbetsplatsen. Arbetsmiljön ska vara 

trevlig och ha en vänskaplig atmosfär, det är till exempel viktigt att kunna ta 

fikaraster för att skapa en social miljö. Men även de mer formella bitarna, såsom 

beslut, görs gärna tillsammans i grupp. I andra kulturer anses en chef som frågar 

om råd från sina medarbetare som en svag ledare. I Sverige anses det som bra 

ledarskap om medarbetarna får vara delaktiga eftersom de då tros bli mer 

engagerade och entusiastiska. (Beckman & Forsling, 2009) 

Sverige är delvis en prestationskultur men också med inslag av gruppkultur. Även 

om en svensk presterar bra anses det dåligt att framhäva sig själv och sticka ut. 

Det som gör Sverige till en delvis gruppkultur är att hierarkier inte är så tydliga. I 

Sverige är ofta en chef likadant klädd som sina medarbetare och chefens dörr är 

alltid ”öppen”. Den ideala svenska chefen och ledaren är alltid tillgänglig för sina 

medarbetare och det är normalt att också kalla chefen vid förnamn och inte med 

titel plus efternamn. Detta är ofta helt otänkbart inom andra kulturer. Inom den 

svenska arbetsmiljön är hierarkier inte så intressanta utan alla får komma med 

idéer, initiativ och jobba med det som känns stimulerande. Svenskar använder sig 

ofta av fikaraster, som utländska medarbetare kan uppfatta som slöseri med tid, 

för att utbyta information med varandra. Svenska anställda anser sig ofta ha rätt 

att ha tillgång till information och anser att öppenhet är ett tecken på ärlighet och 

kvalitet (Beckman & Forsling, 2009). 
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3.6.2 Maskulinitet mot femininitet - Indien 

Indisk kultur är maskulin. Indier strävar efter att lyckas väldigt bra och vill därför 

gärna ha mål att jobba mot. Att kunna arbeta är viktigt för att kunna leva, att ”leva 

för att kunna arbeta”. Det är viktigt att lyckas på sin arbetsplats och framgång 

mäts exempelvis i lön, prestationer och arbetsposition. Men Indien är också starkt 

präglat av en gammal och väletablerad kultur, med många gudar och religiösa 

filosofier, som avspeglar sig i indiernas ofta starka ödmjukhet och avhållsamhet 

(Hofstede, 2001). 

 

3.7 Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande har att göra med hanteringen av osäkerhet och risktagande 

och kan kopplas till teknologi, lagar och religion inom en viss kultur. Hanteringen 

av och toleransen för osäkerhet varierar mellan olika människor och det finns tre 

indikatorer som visar vilken grad av osäkerhetsundvikande en person har. Dessa 

tre indikatorer är; förhållningssätt till regler, stress, personens anställning och dess 

säkerhet, respektive osäkerhet. Även personernas ålder, ambitionsnivå och landets 

nationella läge, gällande exempelvis oroligheter i ekonomi, påverkar. 

Osäkerhetsundvikande ser olika ut beroende på om ett land är rikt eller fattigt 

(Hofstede, 1980).  

I ett land med högre osäkerhetsundvikande förekommer oftare känslomässigt 

behov av tilltro till religion, lagar och teknologi. Människor i kulturer med högre 

osäkerhetsundvikande tros sig också kunna styra och påverka naturens gång och 

ödet, genom exempelvis tro. Arbetskulturen i dessa länder influeras mycket av att 

arbetsprestationer värderas högt. Dessa länder och kulturer präglas också ofta av 

främlingsfientlighet och att bryta mot normer anses hotfullt. (Jonas Nilsson & 

Olof Thuné, 2006) 

I kulturer som har högre osäkerhetsundvikande tar människorna färre risker och 

stress på jobbet är ofta mer förekommande och oro inför framtiden. Dessa 

människor är också mer emotionella motstånd mot förändringar. Eftersom det 

finns ett motstånd till förändring stannar personer ofta hos samma företag och att 

vara lojal mot en arbetsgivare värdesätts högt. Det bidrar också till att människor 

ofta är rädda för att misslyckas samtidigt som det finns en stor respekt för 

hierarkierna som finns inom företaget (Hofstede, 1980).  

Sammanfattning av lågt respektive högt osäkerhetsundvikande och de 

karakteristiska dragen, utifrån Hofstedes teorier (2001), visas i Tabell 5, (se nästa 

sida). 
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Lågt osäkerhetsundvikande Högt osäkerhetsundvikande 

 Mindre motstånd mot förändringar 

 Ta dagen som den kommer 

 Mindre tvekan för att byta 

arbetsgivare/företag 

 Lägre lojalitet mot arbetsgivare 

 Hopp om framgång 

 Optimism för initiativtagande osv.  

 

 Högre risktagande 

 Motstånd mot förändringar 

 Oro för framtiden 

 Stanna hos samma företag 

 

 Lojalitet mot arbetsgivare 

 Rädsla för att misslyckas 

 Motstånd mot personer som 

sticker ut (initiativtagande, 

ledarskap osv.) 

 Lägre risktagande 

Tabell 5 - Sammanfattning osäkerhetsundvikande, utifrån Hofstedes (2001) teorier 

 

3.7.1 Osäkerhetsundvikande - Sverige 

Svensk kultur präglas av ett lågt osäkerhetsundvikande och svenskar har därför en 

ganska avslappnad attityd och tar dagen som den kommer. Svenska chefer är ofta 

väldigt flexibla och engagerade i strategival och sina medarbetare. Detta medför 

att en ledares makt ofta beror mycket på relationerna som finns. Inom en kultur 

med lågt osäkerhetsundvikande finns en positiv syn på problemlösning och 

människor är mer villiga att ta risker i livet. Unga personer i Sverige uppmuntras 

att undersöka det som är okänt och att det är bra att lära sig att det finns flera 

tänkbara lösningar och där goda diskussioner är att föredra framför enbart ett 

”rätt” svar. (Hofstede, 2001; Hofstede, 1980) 

 

3.7.2 Osäkerhetsundvikande - Indien 

Indien har ett medellågt osäkerhetsundvikande och enligt Hofstedes index tar 

indier få risker. Detta hänger ihop med den hinduiska filosofin där livet ses som 

en illusion och stark tro på karma och att allt de gör under livet påverkar nästa liv. 

En annan forskare vid namn Gannon (2001) menar att jobb inom den indiska 

kulturen ses som något som kan hjälpa en person att leva på ett bättre sätt som i 

sin tur leder till lycka. Därför anses varje person ha skyldighet att arbeta, dharma, 

och att materiella resultat inte är det viktigaste. 

Indier tar allting som det kommer och har en hög tolerans för det som är oväntat. 

Det finns ofta en acceptans för det ofullkomliga och att ingenting behöver bli 

perfekt eller som planerat. Indier har väldigt lätt att bara finna sig i och acceptera 

de roller och rutiner som redan finns (Hofstede, 2001). 
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4 Metod 

Detta avsnitt presenterar tillvägagångssättet för undersökningens genomförande, 

där ibland det vetenskapliga synsättet, bearbetningsmetod, forskningsansats och 

urval. Avslutningsvis diskuteras undersökningens reliabilitet och validitet. 

Uppsatsens huvudsakliga ändamål är att utifrån en fallstudie undersöka om och i 

sådana fall hur projektdeltagarna i en multikulturell projektgrupp upplever 

kulturskillnaderna. Dessa kulturskillnader undersöks utifrån Hofstedes 

kulturdimensionsteori. För att det ska kunna ges en utförlig exemplifiering på om 

och hur projektdeltagare upplever kulturskillnaderna, har det gjorts ett val att 

studera forskningsområdet noggrant, detaljerat och fördjupat. En fördjupad 

undersökning innebär att läsaren får en utförlig beskrivning av ett område. Det 

finns anledning att tro att projektledare i multikulturella projekt kan få mer 

förståelse för och ha mer nytta av en djupgående exemplifierande beskrivning av 

problemområdet (Davidsson & Patel, 2011). 

 

4.1 Vetenskapligt synsätt 

För att undersöka om och hur en multikulturell projektgrupp upplever 

kulturskillnaderna har det sökts information i vetenskaplig litteratur, 

vetenskapliga artiklar och uppsatser som behandlar det aktuella området. Eftersom 

studien syftar till att undersöka om och hur projektdeltagarna i en multikulturell 

projektgrupp upplever kulturskillnaderna bör det skaffas kunskap om hur en 

multikulturell projektgrupp verkar i praktiken. Teoretiska studier ger 

grundläggande kunskaper om undersökningsområdet, men på grund av att 

litteratur är en andrahandskälla beskriver det andra människors tolkningar. För att 

åstadkomma en mer verklighetstrogen studie bör författarna insamla data utifrån 

förstahandskällor som ges möjlighet att tolka upplevelser och känslor som de 

själva upplever. För att samla in information som baseras på iakttagelser av 

verkligheten, behöver empiriska studier genomföras. (Davidson & Patel, 2011). I 

ett arbete av Wemme (2010) används liknande tillvägagångssätt för att inhämta 

data; böcker, elektroniska källor och intervjuer. Precis som denna undersökning är 

Wemmes arbete (2010) explorativt och syftet är att ge en så bred bild av 

problemområdet som möjligt.  

Resultatet av undersökningen kommer att vara baserad på människors tankar, 

åsikter och upplevelser, det vill säga subjektiva data, som det sedan görs en 

objektiv undersökning av. Positivism och hermeneutik är exempel på hur en 

forskare kan förhålla sig till vetenskapen. Det positivistiska synsättet, som 

förövrigt sägs vara hermeneutikens motsats, tillämpas inom naturvetenskapen och 

innebär att endast det som kan vägas eller mätas ska betraktas som kunskap, ett 

tillvägagångssätt som inte kommer att vara aktuellt för den här undersökningen. 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt kommer istället att antas, där syftet är att tolka, 

studera och förstå. För att genomföra studien kommer författarna tolka texter för 

att skapa förståelse för dess mening, värderingar och innebörd. Därtill kommer 

människors upplevelser, känslor och beteenden att tolkas vid de intervjuer som 

kommer att äga rum (Davidson & Patel, 2011).  
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4.2 Bearbetningsmetod 

Bearbetning, framställning och analysering av data kan genomföras genom en 

kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. En kvantitativ metod innebär att 

datainsamlingen genomförs genom mätningar, medan en kvalitativ undersökning 

fokuserar på ”mjuka data”, såsom intervjuer (Davidson & Patel, 2011).  

För att undersöka hur projektdeltagarna upplever kulturskillnaderna i en 

multikulturell projektgrupp tillämpas en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ 

undersökning har ansetts vara fördelaktig eftersom studien kommer att baseras på 

människors upplevelser. Vid intervjuer har författarna möjlighet att registrera 

utförliga och oväntade svar, som kan följas upp med följdfrågor, något som inte 

skulle vara möjligt genom enkäter (Davidson & Patel, 2011).  

Diskussionsdelen kommer ha stor betydelse för undersökningen eftersom 

empiriska och teoretiska data ska tolkas där. Kvalitativa undersökningar innebär 

också att uppsatsarbetet är en cirkulär process, vilket kommer att vara fördelaktigt 

för den här undersökningen eftersom det innebär att teoretiska och empiriska data 

kan studeras parallellt (Davidson & Patel, 2011).  

 

4.3 Forskningsansats 

För att uppnå undersökningens syfte kommer de empiriska undersökningarna att 

relaterats till teori. Detta kommer att göras med en så kallad abduktiv ansats, det 

vill säga att intervjufrågorna utformas utifrån redan befintliga teorier, som därefter 

testas på enskilda fall, i det här fallet utvalda respondenter, för att slutligen 

utvecklas till en teori. (Davidsson & Patel, 2011). Hofstedes 

kulturdimensionsteori är den teori som främst har tillämpats i den här 

undersökningens teoridel. Utifrån Hofstedes kulturdimensionsteori har 

intervjufrågorna utformats. Fördelen med den abduktiva ansatsen är att forskaren 

inte blir låst vid bara redan existerande teorier eller enbart empiri, utan kan 

tillämpa båda vid utformningen av forskningsresultatet. Det har tagits del av andra 

liknande arbeten inom samma område, som i Chengs arbete (2006), där det har 

kunnat ses att arbetet är låst vid redan befintliga teorier. Chengs arbete har utgått 

från en deduktiv ansats, vilken inte skulle lämpa sig för den här undersökningen 

eftersom det krävs en kombination av empiri och teori. 

I undersökningen kommer teorierna och empiriska data att behöva existera 

parallellt eftersom när exempelvis forskningsresultatet utformas kommer inte bara 

empirin tas i beaktande utan också se tillbaka på redan befintliga teorier och 

relatera dessa i empirisk data. Nackdelen med en abduktiv ansats är att det finns 

en risk för att forskarens egna värderingar och erfarenheter får alltför stort 

genomslag i undersökningens resultat eftersom det abduktiva arbetssättet baseras 

på tolkningar av texter och empiri (Davidsson & Patel, 2011).  

 

4.4 Urval 

För att genomföra den kvalitativa undersökningen har vissa urval gjorts. Dessa val 

har gjorts utifrån Patel & Davidsons (2011) forskningsmetodik För denna 

undersökning anser författarna att studien uppnår syftet bäst genom intervjuer. En 

kvantitativ metod skulle innebära att respondenterna delar sina åsikter och 
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uppfattningar genom enkäter. Eftersom enkäter har väldigt ledande och styrande 

frågor lämpar sig inte dessa för att svara på uppsatsens frågeställning. För att 

besvara frågeställningen bör respondenternas egna specifika erfarenheter och 

upplevelser tas i beaktande, något som är svårt att förmedla via en enkät. 

Intervjuer anses inte alltför ledande och anses därför vara den mest lämpade 

metoden för att uppnå studiens syfte. Urval har också gjorts gällande 

intervjuobjekt. 

 

4.4.1 Fallorganisationer 

För att studera projektdeltagares upplevelser av kulturskillnader kommer en 

fallstudie vid ett företag genomföras, där medlemmarna i en multikulturell 

projektgrupp intervjuas. I början av arbetet hade det inte tagits ett beslut om 

undersökningen skulle utföras med ett eller flera företag, eller med en eller flera 

projektgrupper. Vid kontakt med ett företag som har ett eller flera projekt, där 

arbetet innebär samarbete mellan personer med olika kulturer, anser författarna att 

det räcker att utföra undersökningen vid enbart ett företag och en projektgrupp. 

Storleken på gruppen har ingen betydelse eftersom kulturskillnader finns även om 

en grupp omfattas av två personer, så länge dessa har olika kulturer.  

Eftersom detta arbete genomförs som en fallstudie, med fokus på två kulturer, i 

det här fallet Indien och Sverige, kommer resultatet visa på upplevelserna av 

kulturskillnaderna mellan dessa två kulturer. Arbetets syfte är att visa på om och 

hur kulturskillnaderna, i det här fallet mellan Indien och Sverige, i en arbetsgrupp 

upplevs. Dessa upplevelser kommer exemplifiera hur kulturskillnaderna upplevs i 

en projektgrupp. 

 

4.4.2 Intervjupersoner 

Inför valet av respondenter har vissa bekvämlighetsurval gjorts. Detta har 

inneburit att intervjuobjekt har valts utifrån vilka personer som har funnits 

tillgängliga för tillfället. Fyra respondenter har deltagit i studien, där antalet 

respondenter har varit ett medvetet val. Alla respondenter måste uppfylla vissa 

kriterier, som innebär att de är projektledare respektive projektdeltagare i ett glo 

multikulturellt projekt, och att de i dagsläget är deltagare i samma projektgrupp. 

Kontakt via telefon har tagits med ett antal företag som arbetar internationellt och 

som kan tänkas ha multikulturella projektgrupper inom sin organisation, alltså inte 

enbart samarbeten med andra länder. Först har kontakt tagits med personalchefer 

eller avdelningschefer och sedan har vidare kontakt förmedlats till projektgrupper 

och tänkbara respondenter.  

Det har varit ett primärt krav att respondenterna tillsammans ska representera två 

kulturer, varav två respondenter kommer har en svensk kultur och två en indisk 

kultur, eftersom undersökningens syfte är att studera skillnaderna mellan två olika 

kulturer. Undersökning med ett större antal respondenter, än de fyra 

respondenterna som har valts ut för den här studien, och av flera än två kulturer 

skulle antagligen inte berika just den här studiens resultat. Detta eftersom studiens 

syfte är uppfyllt när det finns ett resultat som kan påvisa om och hur 

kulturskillnader upplevs i en multikulturell projektgrupp. Detta medför en 
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förståelse kulturskillnaderna och därmed kunskap om hur dessa bör hanteras. Det 

resulterar också i en möjlighet att relatera Hofstedes kulturdimensionsteori till 

empirin, vilket ger förståelse för om grova beskrivningar av kulturer kan användas 

för att få en bra uppfattning och en rättvis bild av en multikulturell projektgrupp.  

I studien har ett val gjorts att intervjua personer från två kulturer, i det här fallet. 

Ett annat alternativ skulle ha kunnat vara att enbart intervjua personer som 

representerar en kultur. Men detta skulle innebära ett resultat som representerar 

upplevelserna utifrån respondenter med enbart en och samma kultur. För denna 

undersökning är syftet att undersöka upplevelserna utifrån respondenter med olika 

kulturer eftersom det finns en strävan efter att undersöka hur personerna upplever 

både varandras kulturer och sin egen kultur i projektgruppen. Inspiration till att 

intervjua respondenter från båda kulturerna har hämtats från ett arbete av 

Kahlström och Lindqvist (2008) där de undersöker kulturskillnader och hur dessa 

hanteras vid svensk-danska affärsrelationer. De genomför intervjuer med både 

svenskar och danskar för att få bägges kulturers bild och erfarenheter av 

kulturskillnaderna. Att basera undersökningen på projektdeltagare från just den 

indiska och svenska kulturen var inte ett medvetet val. Fokus på studien är att 

påvisa om och hur kulturskillnader upplevs i en multikulturell projektgrupp, vilket 

skulle kunna påvisas genom att undersöka vilka två kulturer som helst. Nu föll det 

sig naturligt att undersöka personer med indisk och svensk kultur eftersom 

fallorganisationen tilldelade en projektgrupp med indier och svenskar. 

Ett primärt krav har varit att få respondenter som är deltagare inom samma 

projektgrupp. Om tillvägagångssättet skulle vara att välja ut personer från flera 

projektgrupper skulle det bli svårare att uppfylla undersökningens syfte eftersom 

undersökning syftar till att exemplifiera om och hur projektdeltagarna i en och 

samma multikulturella projektgrupp upplever kulturskillnaderna.  

 

4.5 Typer av intervjuer 

Den kvalitativa delen av undersökningen kommer genomföras som personliga 

intervjuer genom besök på företaget som dessa fyra respondenter är verksamma 

inom. Kravet är att respondenterna ska befinna sig enbart i Sverige och Karlstad. 

Eftersom vissa av respondenterna troligtvis kommer att vara engelsktalande, på 

grund av att de kommer från en annan kultur, så är personliga intervjuer att 

föredra eftersom respondenten får chans att också uttrycka sig med kroppsspråk, 

samt att det är lättare och höra och förstå den andra personen när intervjuerna 

genomförs ansikte mot ansikte istället för via telefon. Vid intervjuer ansikte mot 

ansikte så kan mer utförligare och detaljerad data ges. (Denscombe, 2009)  

 

4.6 Uppbyggnad av intervjuerna 

För att resultatet från intervjuerna skulle kunna kopplas till redan befintliga teorier 

har upplägget byggt på Hofstedes fem kulturdimensioner (Hofstede, 2001). Inom 

varje dimension har ett antal frågor formulerats av författarna. Frågorna som är 

skrivna på både svenska och engelska återfinns i Bilaga 2 – Intervjufrågor på 

svenska, Bilaga 3 – Intervjufrågor på engelska). 
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Före intervjun kommer ett mejl att skickas till respondenterna med en beskrivning 

av författarna och undersökningens syfte och innehåll. Detta kommer också att 

beskrivas vid det personliga mötet innan intervjuerna startas. Respondenterna 

kommer innan intervjuerna påbörjas att få veta vad undersökningen syftar att 

studera. 

Intervjuerna kommer att inledas med ett antal bakgrundsinformationsfrågor och 

frågorna ställs utifrån Hofstedes fem kulturdimensioner (Hofstede, 2001). En 

intervju kan vara ostrukturerad, strukturerad eller semistrukturerad, där den 

sistnämnda innebär en blandning mellan de båda förstnämnda intervjuformerna. 

Det har gjorts ett val att göra semistrukturerade intervjuer, då strukturerade skulle 

innebära alltför ledande och styrande frågor, medan ostrukturerade intervjuer 

kräver större kunnighet och erfarenhet av att intervjua, vilket författarna inte 

besitter. Alla intervjuer kommer att avslutas med en öppen fråga där 

respondenterna får en chans att tillägga någonting som de anser kan vara relevant 

för underökningen och som författarna bör ta i beaktande. 

 

4.7 Datainsamling 

4.7.1 Informationssökning 

Undersökningen är baserad på teoretiska och empiriska data, där teorin har 

samlats in genom sökningar från litteratur, Internet och vetenskapliga artiklar, 

medan empiriska data har införskaffats genom intervjuer.  

För att få grundläggande kunskaper inom ämnesområdet gjordes en övergripande 

sökning, i Karlstads universitets bibliotekskatalog och i databasen LIBRIS, under 

genomförandet av undersökningens startfas. Sökningen innehöll information om 

kulturskillnaders existens och innebörd och allmänt om gruppdynamik. En del av 

litteraturen beskrev kulturskillnader mellan specifika länder, något som egentligen 

inte var relevant för den aktuella undersöknings syfte. Däremot gav det en 

bekräftelse på att kulturskillnader mer eller mindre alltid existerar i multikulturella 

grupper. 

För att få mer specifik kunskap som var direkt relaterad till uppsatsens 

frågeställning, utfördes sökningar på Internet, där bland annat Google Scholar 

användes, för att hitta uppsatser och vetenskapliga artiklar. I Karlstads universitets 

uppsatsdatabas DIVA, hittades tidigare utförda studier som behandlade liknande 

eller samma områden som detta arbete.   

 

4.7.2 Sökbegrepp/-ord, avgränsningar och resultat  

Under undersökningsprocessen användes ett stort antal ord, olika böjningar av 

orden, kombination av ord, samt synonymer och begrepp, för att ge ett brett 

resultat. Orden och begreppen som användes varierade beroende på vilken sorts 

källa som söktes; artikel, uppsats, bok och så vidare, och beroende på om 

sökningen genomfördes på svenska eller engelska. Exempelvis har det svenska 

ordet ”globalt” en innebörd som stämmer överens med vad uppsatsen syftar till att 

undersöka, medan det engelska ordet som direktöversätts till global, får en helt 

annan innebörd, som är irrelevant för rapporten. Istället tillämpades ord så som 
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”multicultural” eller ”interculture” vid sökning efter engelska källor. För denna 

rapport har valet gjorts att tillämpa ordet ”multikulturellt” istället för ”globalt” 

eftersom det förstnämnda ordet har samma betydelse som på svenska och 

engelska. Ordet ”globalt” har en bredare betydelse där definitionen kan kännas 

förvirrande och otydlig i detta sammanhang. 

Genom att ta del av böcker, artiklar och arbeten som behandlar ämnen som liknar 

den aktuella uppsatsen, uppenbarade sig flera ord efterhand. Samtal med 

handledare och personer som är väl insatta inom forskningsområdet bidrog också 

till att ytterligare antal ord och begrepp framkom. Sökningar på svenska, 

resulterade mestadels i källor i form av uppsatser och avhandlingar. Vid sökningar 

på engelska omfattades resultatet i de flesta fall av källor i form av vetenskapliga 

artiklar. Böcker inom området hittades på båda språken.  

Exempel på ord och begrepp som används i informationssökningen: 

- Globala projektteam/-grupper 

- Projektledare 

- Multikulturellt 

- Mångkulturellt 

- Interkultur 

- Internationellt 

- Multinationellt 

- Gruppdynamik 

- Gruppnormer 

- Gemenskap 

- Kommunikation 

- Språk 

- Socialt samspel 

- Kulturskillnader 

- Geografiska avstånd 

- Prestationskultur 

- Relationskultur 

- Hofstedes kulturdimensionsteori 

 

4.7.3 Källkritik 

Källorna som använts har värderats olika utifrån vem som är författare, viken nivå 

arbetet har och för vilket syfte källan har skrivits. Till exempel om det är en 

uppsats som har skrivits av en universitetsstuderande, på liknande nivå som detta 

arbete, så värderas detta högt för inspiration för formalia, sätt att skriva på och 

även tillvägagångssätt och metod. Om det har funnits anledning att använda sig av 

informationen som hittats i uppsatser, har författarna i sådana fall letat upp 

förstahandskällan för att se att det som skrivits stämmer. Källor som värderats 

högre har varit exempelvis böcker som skrivits av en person som har forskat 

under längre tid inom det aktuella området. Exempelvis har referensramen 

baserats till stor del på författaren och forskaren Hofstedes teorier, på grund av 

hans långa erfarenhet av forskning om kulturer, samt att hans teorier är välciterade 
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och erkända. Trots att Hofstede utvecklade sin kulturdimensionsteori på 70-talet 

anses den fortfarande vara aktuell. Dels på grund av att hans undersökning av 

olika kulturers karaktäristiska drag, är den mest omfattande studien som gjorts 

inom detta område och dels för att hans teorier tillämpas flitigt i aktuella studier 

som behandlar länders kulturer och organisationskultur. Dessutom är hans teorier 

välrenommerade av personer som är insatta inom området kultur. Exempelvis 

blev författarna för den här undersökningen rekommenderade Hofstedes böcker 

av en forskare vid interkulturella avdelningen på Karlstads universitet.  De övriga 

källornas aktualitet anses hög eftersom de böcker, avhandlingar och uppsatser 

som hittats har skrivits på 2000-talet.  

Eftersom arbetsmarknaden har blivit alltmer globaliserad och internationella 

samarbeten har blivit vanligare behöver projektledare ha mer kunskap och insikt 

om kulturskillnader (Daft & Lengel, 1988). Forskarna, både kända författare inom 

området, bland annat Hofstede (1980), Hall och Reed Hall (1990) verkar vara 

eniga om att kulturskillnader upplevs i arbetet på ett eller annat sätt och att 

projektledare och andra inblandade i multikulturella projekt bör vara medvetna 

om detta. Forskarna för litteratur som använts i detta arbete, har velat skapa 

förståelse för hur kulturer upplevs och ge en större insikt i vilka kulturskillnader 

som finns. Deras syfte har varit att belysa kulturskillnader utan att döma en 

specifik kultur eller nationalitet. De källor som tillämpats har uppfattas vara 

objektiva och sakliga och därmed inte verkat syfta till att vinkla beskrivningen av 

kulturskillnaderna, varken positivt eller negativt. Genom att använda neutrala och 

enbart upplysande källor har detta arbete neutralitet och trovärdighet.  

Uppsatser har valts ut för att få inspiration, vad gäller till exempel metod, 

formalia, användbara referenser, sökord och begrepp. Böcker har för att hitta mer 

konkreta metoder och säkra teorier som stödjer arbetet och dess syfte.  

Om författaren har skrivit flera arbeten inom området har dessa arbeten värderats 

högre än en författare som enbart har skrivit något enstaka inom området. Till 

exempel är Geert Hofstede en framstående författare av litteratur om 

kulturskillnader. Om författaren har nämnts av personer som är kunniga inom 

området har detta också värderats högt. Om flera författare refererar till en 

specifik författare eller bok anses denna högt tillförlitlig. Målet har varit att 

införskaffa en stor bredd av källor, med avseende på exempelvis nivå, ålder, och 

författarnas inflytande inom området.  

Enbart arbeten som har handlat om kulturskillnader och dess påverkan som en 

huvudfråga har valts ut och använts i detta arbete. De källor där kulturskillnader 

bara nämns och berörs lite grann har inte tillämpats.  

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

När en undersökning genomförs är det viktigt att författarna undersöker det som 

är avsikten att undersöka, det vill säga att studiens syfte uppnås. Den här 

undersökningen avser att undersöka om och hur kulturskillnaderna, utifrån 

Hofstedes fem kulturdimensioner, upplevs av projektdeltagarna i en multikulturell 

projektgrupp. Här har det till exempel varit viktigt att undersöka just 

kulturskillnader utifrån Hofstedes kulturdimensionsteori och inte kulturaspekter i 

sin helhet. Därmed är det viktigt att studera hur projektdeltagarna upplever 
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kulturskillnaderna i arbetet och inte hur till exempel indierna uppfattar det 

svenska samhället i sin vardag. Studiens resultat är tänkt att fungera som en 

exemplifierande beskrivning av hur samarbetet i en multikulturell projektgrupp 

fungerar.  

För att den kvalitativa undersökningen ska bedömas trovärdig kommer det strävas 

efter att uppnå olika kriterier, där det första kriteriet handlar om att uppnå intern 

validitet. Detta kan uppnås bland annat genom att intervjuobjekten kommer att få 

kopior på intervjufrågorna och därefter får ta del av resultatet, så de kan göra 

invändningar om författarna har missuppfattat något svar eller om respondenterna 

har missförstått någon fråga. För att åstadkomma extern validitet har det givits 

utförliga beskrivningar av intervjuerna och de frågor som respondenterna fått 

besvara, både i uppsatsens empiri och som bilagor. Detta ger möjlighet för 

utomstående personerna att bedöma om resultaten för den kvalitativa 

undersökningen kan användas i en annan miljö än för den berörda miljön som 

kommer att undersökas. Läsaren har också möjlighet att göra en egen bedömning 

av om rätt frågor har ställts för att uppnå resultatet (Davidson & Patel, 2011).  

Under genomförandet av undersökningen kommer författarna att försöka vara 

objektiva, men det beaktas att alla har förutfattade meningar och värderingar, som 

kan inverka på till exempel vilket material som anses betydande för studiens syfte. 

Vid sammanställningen av intervjumaterialet har resultatet inte manipulerats och 

det har enbart sållats bort sådant som ligger utanför arbetets syfte. När 

respondenternas svar har utvärderats, har författarna försökt att beakta dessa utan 

att låta egna värderingar och förutfattade meningar påverka. Med hänsyn till att 

sträva efter objektivitet och saklighet har också valet gjorts att inte använda ord 

som vi, vår, vårt, oss eller man i undersökningen. 

Valet som gjorts att intervjua fyra respondenter anses inte inverka på 

trovärdigheten eftersom fyra personers uttalade upplevelser av kulturskillnaderna, 

i en multikulturell projektgrupp, räcker som underlag för att besvara första 

frågeställningen, det vill säga om och hur projektdeltagarna upplever 

kulturskillnaderna i en multikulturell projektgrupp. Därmed kan också studiens 

andra frågeställning besvaras eftersom upplevelserna kan relateras till Hofstedes 

teori och vilka likheter och olikheter som finns där emellan. Resultatet av 

projektdeltagarnas upplevelser har inte hög generaliserbarhet gällande hur de 

upplever kulturskillnaderna eftersom alla upplevelser är unika och skulle 

antagligen se annorlunda ut om fyra andra personer intervjuades. Däremot har det 

en högre generaliserbarhet gällande om kulturskillnaderna upplevs eftersom både 

empiri och teorier stödjer hypotesen om att existerande kulturskillnader i 

projektgrupper upplevs. 
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5 Empiri 

Följande kapitel introduceras med en beskrivning av projektgruppen, 

fallorganisationen och respondenterna. Därefter följer en sammanställning av 

empiri från respektive intervju. 

5.1 Presentation 

Nedan följer en kort presentation av projektgruppens arbete, fallorganisationen 

respektive respondent. I empiri-, analys- och diskussion och slutsatskapitlen 

kommer respondenterna enbart nämnas med beteckningen S för svensk och I för 

indier, tillsammans med ett nummer. Detta är för att fokus i den här 

undersökningen ligger enbart på respondenternas nationalitet och tillhörande 

kultur och inte exempelvis på företaget, respondenternas namn titel, ålder, kön. 

Delvis på grund av detta och dels för att stärka respondenternas anonymitet har 

ord såsom hon, han, hans, hennes, henne och honom ersatts med ordet hen och 

hens. Respondenternas beteckningar är: 

 S1 – Kanban-master (svensk) 

 S2 – Projektdeltagare (svensk) 

 I1 – Projektdeltagare (indier) 

 I2 – Projektdeltagare (indier) 

 

5.1.1 Projektgruppen 

Projektgruppen som de fyra utvalda respondenterna ingår i består av totalt åtta 

deltagare, varav sex svenskar och två indier. En av de utvalda svenska 

respondenterna är en så kallad kanban-master, alltså en typ av projektledare. 

Kanban-mastern (respondent S1) berättar att gruppen är ett så kallad maintenance 

team, vilket betyder att de tar emot felrapporter och frågor på produkter och svarar 

på dessa frågor. S1 berättar också att projektgruppen arbetar agilt, där ett tätt 

samarbete och kommunikation är viktig. Vidare säger S1 att den agila 

projektgruppen arbetar enligt kanban-metoden.  

 

5.1.2 Fallorganisationen 

Företaget är ett nordiskt IT-tjänstföretag och finns idag i över 20 länder. Företaget 

sätter ihop helhetslösningar för företag och offentlig sektor. Många utav företagets 

IT-tjänster är konsulttuppdrag som täcker in både design, utveckling och 

underhåll av mjukvara för kundernas produkter på marknadsområden såsom 

telecom, mobila enheter och fordonsindustrin. Företagets marknad innefattar 

framförallt Norden men inom produktutveckling jobbar företaget också globalt. 

Företaget jobbar för att skaffa sig djup förståelse av kundernas marknader och 

olika företagskulturer och är därför en attraktiv partner för globala 

teknikleverantörer. 
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5.1.3 Respondent S1 

Respondent S1 är kanban-master i det nuvarande projektet som hen deltar i. 

Respondenten bor i och kommer från Sverige och har arbetat på företaget sedan 

2002, men har tidigare erfarenhet att arbeta i projekt med andra kulturer. 

 

5.1.4 Respondent S2 

Respondent S2 är också svensk och har alltid bott i Sverige, jobbar som designer i 

teamet och har varit på företaget sedan 1997. S2 har också tidigare erfarenhet av 

att samarbeta med personer från andra kulturer, bland annat från Kina. 

 

5.1.5 Respondent I1 

Respondent I1 en software engineer och från Indien och är uppväxt och utbildad 

där. I1 har varit i Sverige två gånger innan detta samarbete, först 2006 och sedan 

2008 men då under en vistelse på cirka tre månader. Nu har I1 varit bosatt i 

Sverige under ett år och har varit verksam på företaget i sex år, alltså även innan 

denne kom till Sverige. I1 har erfarenhet från att ha jobbat med personer från 

andra kulturer under hela sin karriär, men mestadels med svenskar. 

 

5.1.6 Respondent I2 

Respondent I2 är från Indien och jobbar som software developer. Respondenten 

har jobbat på företaget i över sex år men har nu varit bosatt i Sverige i cirka ett 

och ett halvt år. I2 har också tidigare erfarenheter från arbete med personer från 

andra kulturer, såsom kineser och svenskar.  

 

5.2 Sammanställning av respektive respondents 
intervjusvar 

När respondenterna skulle arbeta tillsammans för första gången var de medvetna 

om att projektdeltagarna hade olika kulturell bakgrund, det vill säga både den 

svenska och indiska kulturen. Samtliga respondenter hade tidigare erfarenhet från 

att både arbeta i projekt och från att tidigare ha arbetat med respektive kultur. 

Intervjuobjekten hade därför någorlunda kunskap om varandras kulturer. Båda 

projektdeltagarna från Indien hade inte bara arbetat tillsammans med svenskar 

utan också arbetat med svenskar i Sverige. De hade därmed tidigare kunskap om 

hur det var att arbeta med svenskar på svenskarnas hemmaplan. Nedan följer en 

sammanställning av respektive respondents svar.  

 

5.2.1 Intervju 1 – S1 

S1 berättar att inför samarbetet med indierna fick alla i gruppen en utbildning på 

cirka två timmar om kulturskillnader. Utbildningen hölls av en extern konsult som 
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berättade om likheter och olikheter i kulturerna. S1 berättar att det inför alla 

multikulturella samarbeten ges utbildning om den eller de aktuella kulturerna. 

S1 berättar att i början av samarbetet var det inte svårt att få kontakt med indierna 

och gruppen har inte vidtagit några speciella åtgärder för teambuliding enbart på 

grund av kulturskillnaderna. S1 tycker inte att kulturskillnaderna märks eller 

påverkar gruppens arbete, men att detta delvis kan bero på att just dessa två indier 

i den här gruppen har varit i Sverige tidigare och blivit lite ”försvenskade”. S1 

tycker inte att kulturskillnaderna eller en persons nationalitet berikar 

projektgruppens arbete, utan då beror det i så fall mer på personernas olika 

kompetenser. S1 tycker att indierna är väldigt ansvarsfulla, bra och duktiga. 

Vid frågan om respondenten tycker att det finns olika uppfattningar och 

inställningar till tid i gruppen säger S1 att när det gäller inställningen till 

deadlines, inlämningar, noggrannhet och så vidare så är det samma vad gäller 

svenskar och indier, men svenskar tycker att det är viktigt att få ta sina fikaraster. 

S1 upplever att hierarkistrukturen ser ut så att cheferna jobbar nära sina anställda, 

både på företaget och inom gruppen och att S1 tycker att det sociala samspelet i 

gruppen är mycket informellt, bland annat vid diskussioner och beslut ska alla 

vara delaktiga. Det finns ingen i gruppen som tar mer plats än någon annan. 

Eftersom det alltid är gruppbeslut så ska alla få säga vad de tycker och kunna få 

ifrågasätta. Ibland går det laget runt så alla ska säga någonting. S1 föredrar att 

jobba i grupp och lösa problem tillsammans med andra istället för att jobba 

enskilt. S1 berättar att gruppens arbete är bland annat att ta fram felrapporter och 

då utförs ofta det arbetet tillsammans, två och två, för att komplettera varandras 

kompetenser. Allt arbete är teamarbete och uppgifter och problem ska lösas som 

ett team. 

Som kanban-master anser S1 att det är lätt att ge instruktioner men menar att 

dessa måste vara tydliga, men att alla i gruppen måste kunna våga fråga om något 

är oklart eller svårt att förstå. S1 säger att detta inte är ett problem i den här 

projektgruppen och tror att det fungerar bra delvis på grund av att dessa aktuella 

indier har samarbetat med svenskar tidigare och vet hur det fungerar. 

 

5.2.2 Intervju 2 – S2 

Den första frågan gällande kultur som ställs till S2 är hur hen ansåg sig bli bemött 

av sina indiska kollegor i början av samarbetet. S2 svarar att hen tycker att 

samarbetet fungerade rätt bra redan i början och betonar att detta kan ha att göra 

med att de aktuella indierna har varit och jobbat i Sverige tidigare och på så sätt 

blivit lite ”försvenskade”. S2 anser att kulturskillnaderna som finns i 

projektgruppen ändå märks av lite grann, men inte på det formella planet utan mer 

gällande det informella. Den kulturskillnaden som influerar arbetet mest anser S2 

är språket och att detta ibland kan vara ett problem när det ska kommuniceras i 

projektgruppen. S2 berättar: 

”Generellt problem med indier är att de är väldigt bra på engelska 

och pratar därför ofta väldigt fort, och sen har de en speciell 

dialekt. Det tar ett bra tag att lära sig indiernas tongångar, men 

när man lär sig höra det. Sen tror jag att de här indierna har lärt 

sig och tänka på det, försvenskade.” 
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S2 menar att språket begränsar projektdeltagarna främst i början av projektet 

innan man lärt sig förstå varandras tongångar, men att det senare i projektet också 

kan fortsätta vara ett problem när man ska förklara komplicerade saker.  

När frågan ställs om kulturskillnaderna annars märks av i projektgruppens arbete 

betonar S2 att det är viktigt att inte bara tänka på sin egen kultur utan att också ta 

hänsyn till indiernas syn och värderingar, så att de inte känner sig kränkta. Annars 

tycker inte S2 att kulturen påverkar arbetet i någon högre grad. Detta tror S2 

delvis kan bero på att både indierna och svenskarna fick en utbildning om 

varandras kulturer innan samarbetet påbörjades. S2 tycker att indierna har blivit 

försvenskade och förutom språkbarriären anser hen att samarbetet med indierna 

fungerar som med vilka andra svenskar som helst. S2 anser att samarbetet mellan 

indierna och svenskarna har fungerat mycket bättre än förväntat och förklarar:  

”Jag var rädd för att indierna skulle vara mer rädda för att ”tappa 

ansiktet”, och att de skulle vara rädda för exempelvis fråga om de 

inte förstår något osv. Jag hade en bild av att de skulle säga ”ja, 

jag förstår” även om de kanske inte gör det, men så är det inte i det 

här projektet. Men det har fungerat mycket bättre än förväntat.” 

När frågan ställs gällande hur S2 upplever hierarkistrukturen på företaget och i 

projektgruppen säger S2 att företaget har blivit mer toppstyrt och att det i gruppen 

finns olika roller precis som i vilken annan grupp som helst. När det gäller att 

ifrågasätta beslut anser S2 att hen ifrågasätter mer än de andra men att detta kan 

ha med hens ålder att göra. S2 anser att indierna inte ifrågasätter lika mycket och 

att det kan ha med deras kultur att göra.  

S2 anser att det finns olika uppfattningar och inställningar till tid i gruppen, men 

inte när det gäller punktlighet.  

”…men svenskar jobbar in fikatid. Fikar 2ggr/dag. Indier fikar 

inte, de jobbar på. De jobbar också ofta senare på kvällen. Det är 

svårt att hålla koll på hur mycket extra de jobbar, men det känns 

som att de jobbar mer timmar.” 

”Indierna vill ha mål att sträva mot, nå mer positioner, mer framåt 

och långsiktigt.” 

När det gäller att förstå och arbeta efter instruktioner säger S2 att alla i gruppen 

gör det bra. Om problem uppstår löser gärna S2 dem tillsammans med de andra i 

projektgruppen och berättar att hen tycker att det verkar som att indierna också 

gör det. Däremot säger S2 att indierna försöker lösa problem själva under en 

längre tid innan de tar hjälp av andra. Sedan tillägger S2 att det finns svenskar 

som också gör det.  

S2 upplever relationen med sina arbetskamrater väldigt informell, men säger att 

språket försvårar det informella med indierna. Hen anser att man kan vara lite mer 

familjär med sina svenska kollegor Hen tror att det samma gäller indierna 

emellan. När frågan ställs hur S2 anser att indierna är som samarbetspartners 

berättar S2:  

”Ställer upp väldigt bra, ställer krav själva. Indierna frågar väldigt 

snällt om hjälp osv. De är inte försynta på det sättet. Jag tror att 
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indier har mer respekt för ålder. De som är äldre… I Sverige har vi 

inte riktigt samma respekt för det.” 

När projektgruppen får fria händer med sina arbetsuppgifter tycker S2 att det 

fungerar väldigt bra för alla i det aktuella teamet, men tillägger: 

”…men i tidigare samarbeten har indier behövt tydligare 

instruktioner, de gör bara det man säger till dom att göra, och 

ifrågasätter generellt inte instruktioner så som svenskar gör.”  

S2 tycker att arbetet flyter på bra i projektgruppen och att det tidigare fungerat bra 

även med andra indier. När diskussioner uppkommer i projektgruppen känner S2 

att hen tar lite större plats än de övriga men tillägger att detta nog har mer med 

ålder att göra än kulturskillnader.  

 

5.2.3 Intervju 3 – I1 

Vid starten av samarbetet besökte först svenskarna indierna i Indien för att se hur 

de jobbade där. Svenskar ansågs av respondent I1 vara väl förberedda och pålästa 

om den indiska kulturen, och detta uppskattades. Respondent I1:s första intryck av 

svenskarna vara att de var väldigt pålitliga och även sen när indierna kom till 

Sverige tyckte I1 att svenskarna var väldigt hjälpsamma och snälla. I1 tyckte att 

samarbetet fungerar mycket lättare än förväntat och att svenskar är väldigt 

hjälpsamma och glada för att kunna hjälpa till om det uppkommer problem. I1 

tycker att svenskarna är pålitliga och duktiga i sitt arbete. 

“My first impression they are very polite. Here when I came here 

they are really helpful and kind.” 

I1 tycker att det märks att det finns olika kulturer inom projektgruppen och att det 

påverkar samarbetet. I1 menar att personerna i gruppen måste ha respekt för 

varandra och inte ”gå över gränserna” och ha förståelse för kulturskillnaderna. I1 

menar att projektdeltagare behöver någon form av utbildning innan ett samarbete 

startar. I1 berättar att de fick ”cultural training” innan de kom till Sverige för att 

veta mer om och förstå mer av den svenska kulturen.  

”We should have some education before we start to work. We got 

cultural training before we started, so we knew how I was like here in 

Sweden.” 

Den största skillnaden mellan Indien och Sverige, enligt respondent I1, är att 

svenskar bryr sig mer om livet utanför arbetet och balansen mellan jobb och 

privat. För indier är det precis tvärtom. I1 menar att det mycket beror på att i 

indiska familjer är det bara en person som arbetar, mannen, och försörjer familjen. 

Eftersom försörjningen enbart hänger på en person är arbetet väldigt viktigt för 

den personen. I Indien stöttar mannens fru och hans föräldrar honom genom att 

exempelvis passa barnen så han kan koncentrera sig mer på arbetet.  

Svenskar och indier skiljer sig också åt när det gäller arbetstider och rutiner. I1 

berättade att indier brukar börja arbetet senare på dagen, runt tiotiden, och slutar 

då också senare på dagen, runt åtta på kvällen. Detta till skillnad mot svenskarna 

som brukar börja runt åttatiden på morgonen och då även slutar tidigare.  
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“Indians start late, they come to office late, ten a clock and leave 

late, like eight in the evening. Here the day normally starts at eight 

and they leave earlier.” 

För indierna är det också en ny rutin med fikaraster och merspontana pauser i 

arbetet. I1 har märkt att svenskar tycker mycket om att fika. I1 berättar att i Indien 

har de inga sådana fasta raster utan enbart schemalagd lunchrast, men det händer 

att kollegor pratar ihop sig och går på gemensam rast, men här i Sverige går alla 

på fikarast spontant tillsammans. Nu när I1 arbetar här i Sverige har börjat att 

”fika” på fredagarna, men I1 menar att språket är en barriär mellan svenskar och 

indier på rasterna. Om du ska bo och jobba i Sverige bör du lära dig språket för att 

bland annat lättare hänga med i konversationer och så vidare.  

“Language influence work. If you not talk Swedish you are 

excluded. They speaking Swedish, so if I want to participate in the 

conversation it’s important to learn Swedish if you are here.” 

I1 betonar vikten av bra relationer och att detta är en förutsättning för att inte 

behöv tveka om att be varandra om hjälp inom en grupp. Men relationerna är mer 

eller mindre formella beroende på hur väl personerna känner varandra. I1 menar 

att arbetet är mest formellt och inte så mycket informellt, bara om personerna står 

nära varandra. I1 tycker inte att det är så stor skillnad mellan Indien och Sverige i 

det här fallet. Vid diskussioner och beslutssituationer känner I1 att det är okej att 

ifrågasätta ett beslut, komma med egna idéer och tankar, om det rör sig om något 

inom sitt område, men inte om det är inom någon annans område, och att det är 

samma inom hela gruppen Men det beror självklart vilket sorts beslut det rör sig 

om. En skillnad mellan Indien och Sverige är att i Indien pratar alla samtidigt och 

här i Sverige väntar personerna på sin tur, så i diskussionssituationer spelar 

kulturskillnaderna roll.  

Vid frågan om I1:s syn på hierarki, både inom företaget och inom projektgruppen, 

och om det är stor skillnad mot i Indien, så blir svaret att det inte är så stor 

skillnad men att i Sverige baseras din arbetsroll och tilldelade uppgifter på dina 

intressen och personliga viljor. I Indien spelar erfarenhet och din ålder, till 

exempel om du har jobbat i tio år så förväntas du bli chef eller ledare och i 

Sverige blir en person det bara om den själv vill.  

”In India it’s based on your experience. If you have ten years of 

experience you will be a manager. Here in Sweden it is based on 

your interests.” 

Svenskar kan bestämma mer själva om de vill fortsätta arbeta på samma sätt som 

de alltid gjort eller byta bana helt eller delvis. Det är också vanligt att i Indien att 

exempelvis efter att ha jobbat på ett i företag i fem år så kan en person byta till ett 

annat företag där det ges större ansvar och bli tilldelad en chefstjänst, för att det 

förväntas av en. 

Vid problemlösning så vill I1 försöka lösa det själv först, men går det inte att lösa 

ensam så ber personerna varandra om hjälp. I1 kan tänka sig att lösa problem både 

ensam och i grupp men det beror på vilken typ av problem. I1 vill ha specifika 

och tydliga instruktioner och föredrar detta framför mer öppna instruktioner, men 

I1 tycker att det är lätt att förstå och arbeta efter instruktioner som ges. 

Respondenten tycker att både arbetet och information flödar bra inom gruppen. 
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5.2.4 Intervju 4 – I2 

När I2 frågades om hur hen ansåg att svenskarna bemötte dem i början av 

samarbetet i det aktuella projektet på företaget svarade I2 att svenskarna alltid var 

trevliga och tillmötesgående. Däremot märktes det att arbetssätten kunde skilja sig 

mellan kulturerna. Därför tyckte respondent I2 att samarbetet kunde vara svårt i 

början men att det sedan flöt på bra, när man var införstådd med det nya sättet att 

arbeta på.  

I2 påtalar att hierarki och regler är väldigt viktiga i Indien, vilket inte märks på 

samma sätt i arbetet på hens svenska arbetsplats. I2 menar också att 

kommunikationen i början av ett samarbete är av största betydelse, men det är 

också extra svårt att få en bra kommunikation i början av ett projekt, inte bara på 

grund av olika kultur utan också eftersom indier och svenskar har olika språk och 

att de därför måste prata engelska, berättar I2. Även fast samtliga projektdeltagare 

behärskar engelskan mycket bra är det alltid lättare att kommunicera på sitt 

modersmål och engelskan begränsar till viss del kommunikationen. Denna är 

oftast något som utvecklas senare i projektet när projektdeltagarna har lärt känna 

och förstå varandra.  

En intervjufråga handlar om respondenterna överhuvudtaget märker att det finns 

olika kulturer i projektgruppen. I2 säger att en av de största skillnaderna gäller hur 

svensk och indisk kultur balanserar arbetslivet med privatlivet.  

”The most Swedes are more into the balance making the life easier 

and make important to family. That’s nice. We in India we 

concentrate more in work life. Swedish balance the thing.” 

En annan sak I2 svarar på samma fråga är att hen anser att svenskarna verkar ha 

lättare att säga nej till sin chef om de vet att de inte kan klara av att lösa en 

uppgift. Indier har svårt att säga nej till sin chef menar hen, där hen vidare 

beskriver att detta förmodligen har att göra med att indier funderar på vad 

konsekvenserna av att nej kommer att bli. Istället för att säga nej, menar I2 att 

indier hellre säger ja även fast de vet att en uppgift är svår att genomföra, för att 

de i alla fall vill prova och lösa en uppgift även om det tar tid.  

När frågan kommer om respondenterna tycker att det har varit lättare eller svårare 

att samarbeta med varandra trots att projektdeltagarna har olika kulturer svarar I2 

att det har varit lättare än vad hen har trott. När frågan ställs om I2 anser att 

kulturskillnaderna som märks i projektgruppen är positiva eller negativa säger I2 

säkert att hen tycker det är positivt. Hen återkommer till hur viktig 

kommunikationen i projektgruppen, där hen menar att kulturskillnaderna inte 

spelar någon roll så länge projektdeltagarna har en god kommunikation 

sinsemellan.  I2 berättar vidare att alla kulturskillnader inte går att matcha med 

varandra och därför är kommunikationen av största vikt eftersom det är den som 

är förutsättningen för ett gott samarbete och inte projektdeltagarnas kulturer.  

När fråga lyder om de anser att det finns skillnader när det gäller hierarkin mellan 

Indien och i gruppen på Företaget tycker inte I2 att det finns någon märkbar 

skillnad. Hen betonar dock att roller är väldigt viktigt för indier och att detta inte 

verkar vara lika betydelsefullt för svenskar. I2 säger också att karriär är mycket 

viktigare för indier. Hen tycker det verkar som att svenskar gärna stannar på 

samma position om de trivs där, medan indier strävar efter att nå högre positioner. 
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I2 förklarar att rollen man får i Indien på grund av sin position på arbetsplatsen är 

en viktig statussymbol, medan svenskar inte bryr sig om statusen på samma sätt 

och inte är lika karriärinriktade.   

Nästa fråga handlar om hur benägna respondenterna är att ifrågasätta beslut, varpå 

I2 svarar att hen inte vill ifrågasätta ett beslut som tagits av gruppen. När det 

gäller om I2 anser att det finns olika uppfattningar angående tid i projektgruppen 

berättar I2 att skillnaden syns gällande när svenskarna respektive indierna väljer 

att börja sin arbetsdag.  

”We, Indians, starts to work a bit late then the Swedes. Because we 

can go home late. But Swedes go home early so they balance the 

family life with work.” 

Respondenterna får sedan svara på frågan om de föredrar öppna eller mer ledande 

instruktioner, där I2 svarar att hen föredrar öppna instruktioner. När problem 

uppkommer på arbetsplatsen föredrar I2 att lösa dessa tillsammans med andra, 

men det fungerar också bra att jobba själv. I teamet på Företaget anser I2 att det 

råder en vänskaplig stämning. När frågan därefter lyder vad I2 tycker säger hen: 

“I like Swedes the most. Always get support from them. There are several 

things. They are polite.” 

När författarna undrar hur diskussionerna ser ut i teamet och om eventuella 

olikheter kan bero på olika kulturell bakgrund berättar I2 att hen kan se vissa 

skillnader mellan indierna och svenskarna. Till exempel tycker hen att 

beslutsfattande verkar gå fortare för indier och att det verkar ta lite längre tid för 

svenskar. I2 berättar också att hen gärna inte säger nej till sin chef utan säger 

antingen ”okay” eller ”yes” och det är så det fungerar när en överenskommelse 

ska slutas mellan chef och underordnad i Indien. 

“There are several instances where decision making is faster for us 

and sometimes for them. It takes time for Swedes to make decision 

and we make decisions very fast. And other instances for some 

agreement there is something my boss says it can be made in two 

way…otherwise I say I yes or okay…okay means we have kind of 

agreement”. 

Avslutningsvis får respondenterna chansen att säga till om de tycker att någon 

fråga har missats eller om det är något som borde beaktas som det inte har frågats 

om. I2 säger då att hen anser att det är viktigt med utbildning om varandras 

kulturer innan man börjar arbeta tillsammans i en projektgrupp och att det är bra 

om man vet något om varandras kulturer innan en grupp med olika kulturer träffas 

för första gången. 

“Before I started to work here I think it better to have like training 

about the cultures. We should have something to know about each 

other the first meeting.” 
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6 Analys 

I följande kapitel förs ett resonemang med kopplingar mellan respondenternas 

svar och de redan befintliga teorierna. Första delen är med kopplingar till 

Hofstedes (1980; 2001) fem kulturdimensioner och Gannons (2001) beskrivningar 

av kulturerna i Indien respektive Sverige. Därefter följer kopplingar till övriga 

teorier som delvis eller inte alls innefattas av Hofstedes kulturdimensioner men 

som anses tillföra värde för undersökningens resultat. 

6.1 Hofstedes fem kulturdimensioner 

6.1.1 Maktdistans  

Maktdistansen inom den indiska respektive den svenska kulturen har enligt 

Hofstedes (2001) kulturdimensionsteori påvisat stora skillnader, något som både 

bekräftats och dementerats genom empiriska studier. Nedan följer en redogörelse 

för relationen mellan Hofstedes teorier om maktdistans och resultatet från 

intervjuer med indier och svenskar. 

Under intervjun påtalar en av indierna att hierarki och regler är väldigt viktigt i 

Indien, medan detta inte har stor betydelse i Sverige. Enligt Hofstedes 

kulturdimensionsteori är detta en indikation på att Indien har en hög maktdistans, 

vilket bland annat innebär en kultur med en tydlig hierarkisk struktur. Enligt en av 

de indiska respondenterna så bidrog skillnaden gällande maktdistanserna i Sverige 

och Indien till att arbetssättet såg annorlunda ut i Sverige, vilket kunde vara lite 

svårt att anpassa sig till i början. Indierna var tidigare vana vid ”strict guidelines”, 

som innebar tydliga instruktioner och regler för vad som skulle göras, medan det 

på deras svenska arbetsplats ges mer fria instruktioner för olika arbetsuppgifter. 

Detta har en av indierna dock inte något emot utan föredrar till och med mer 

öppna instruktioner. I en kultur med hög maktdistans råder det ofta regler och 

strikta riktlinjer för de underordnade i en organisation, och i sin tur också en stor 

respekt mot överordnade. Instruktioner tilldelas från chefen till de underordnade 

utan att samråda med dem (Hofstede, 2001). 

På grund av att indierna är vana vid en strikt hierarkisk struktur menar indierna att 

de upplever att det kan vara svårt att säga ”nej” till en överordnad om de blir 

ombedda att utföra en uppgift som de känner att de egentligen inte kan hantera. 

Indierna är vana vid att i deras egen kultur kan ett ”nej” till en överordnad 

innebära konsekvenser, vilket bekräftas av Hofstedes (2001) undersökning av 

länder med hög maktdistans, det vill säga en strikt hierarkisk struktur, som säger 

att ett ”nej” i många fall kan få negativa följder för underordnade på arbetsplatsen 

och att länder med en hög maktdistans inte vill säga nej till en överordnad 

eftersom detta kan ses som brist på respekt för denna. 

Respekten för överordnade kan anses bidra till att indier inte vågar fråga en 

överordnad om de är något som de inte förstår eller ifrågasätta en arbetsuppgift på 

grund av den stora respekten gentemot en överordnad. En av respondenterna var 

rädd för att indierna skulle vara präglade av just detta sätt från sin kultur och att 

detta skulle upplevas av de andra projektdeltagarna om indierna exempelvis inte 

skulle våga ifrågasätta svåra arbetsuppgifter. Men respondenten berättar att hen 

snabbt märkte att dessa ”fördomar” inte stämde in på indierna i den aktuella 

projektgruppen och att samarbetet fungerade mycket bättre än förväntat.  
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En av de indiska respondenterna förklarar också att i Indien är inte bara en 

arbetsposition i Indien en roll utan den innebär också en slags statussymbol. De 

indiska respondenterna upplever att det inte stämmer in med den svenska kulturen 

utan att det i Sverige handlar mer om att sträva efter ett arbete där personen trivs 

och inte för att eftersträva en roll eller status. I Indien är arbetsposition viktig för 

att denna automatiskt ger en roll och status, menar en av de indiska 

respondenterna. Hofstede (2001) menar i sin kulturdimensionsteori att människor 

i länder med hög maktdistans känner ett behov av att bevisa sin makt genom 

exempelvis en karriär. Sverige har en låg maktdistans, vilket kan ses som ett 

tecken på att svenskar generellt inte känner något stort behov av att bevisa sin 

makt eller status genom en karriär.  

Projektledaren, den så kallade kanban-mastern, menar att cheferna jobbar nära de 

anställda, något som kännetecknar en kultur med låg maktdistans. Projektledaren 

för projektgruppen menar att alla projektdeltagare får vara med och fatta beslut 

och att det går laget runt när något ska bestämmas. Detta är en indikation på lägre 

maktdistans, eftersom Hofstede (2001) menar att länder med låg maktdistans 

eftersträvar att alla ska vara med och bestämma och delta på arbetsplatsen och att 

inte chefen fattar viktiga beslut utan de anställdas inverkan. Hofstede (2001) 

berättar att länder med låg maktdistans finns en stor frihet för de underordnade att 

kontakta, samtala och ifrågasätta sin chef (Hofstede, 2001), något som bekräftas 

av de indiska respondenterna då de berättar att de upplever att de kan ifrågasätta 

beslut i den här projektgruppen i Sverige där även projektledaren ingår. 

Hofstede (2001) berättar i sin kulturdimensionsteori om maktdistans att Indien är 

ett av de ”räddaste” länderna, vilket inte kan ses tydligt i den här undersökningen.  

De indiska respondenterna svarar nämligen att de kan ifrågasätta beslut men inte 

gärna om det inte ligger inom deras eget område. Men som en av de svenska 

respondenterna påpekar är indierna införstådda med svenskarnas arbetssätt, 

samtidigt som de har en stor vilja och förmåga att anpassa sig till den svenska 

arbetsmiljön där det är vanligare att ifrågasätta beslut. En av de svenska 

respondenterna upplever att indierna i det aktuella projektet verkar kunna 

ifrågasätta beslut, men har tidigare upplevt att indier behövt väldigt tydliga 

instruktioner eftersom de enbart gör det som de blir tillsagda att göra, varken mer 

eller mindre. Respondenten berättar också att andra indier från tidigare 

samarbeten inte har ifrågasatt instruktioner såsom svenskar gör. Så den högre 

maktdistansen, som vanligtvis förekommer i Indien (Hofstede, 2001) märks alltså 

inte på dessa indiska respondenter eftersom de delvis har anpassat sig till den 

svenska arbetsmiljön. De andra indierna från tidigare samarbeten, som den 

svenska respondenten nämner, stämmer bra in på Hofstedes (2001) teori gällande 

den höga maktdistansen, medan indierna som är aktuella i den här undersökningen 

motsäger Hofstedes teori. Återigen ska poängteras att de indiska respondenterna 

har varit i Sverige tidigare och är ”lite försvenskade” som båda de svenska 

respondenterna påtalar vid ett flertal tillfällen under intervjun.  

Enligt Hofstedes (2001) undersökning visar också att Indiens höga maktdistans 

innebär en respekt för ålder, det vill säga att ju äldre någon är ju högre status får 

personen. Detta är något som en av de svenska respondenterna upplever märks på 

sina indiska kollegor. Indierna bekräftar också detta genom att berätta att de anser 

att erfarenhet och en högre ålder på ett arbete automatiskt ger en skjuts i karriären 

och bör ge dig en högre position på arbetsplatsen.  
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De empiriska studierna kan i många fall relateras till Hofstedes (2001) teori om 

hög respektive låg maktdistans. Hans teori talar för att Indien har en hög 

maktdistans och Sverige en låg maktdistans Många faktorer från den empiriska 

undersökningen bekräftar dessa teorier, medan vissa aspekter gällande 

maktdistansen säger emot Hofstedes undersökning. (Hofstede, 2001) 

 

6.1.2 Tidsperspektiv  

Hofstede (2001) påvisar i sin undersökning om långt och kort tidsperspektiv att 

Indien har ett långsiktigt och Sverige ett kortsiktigt perspektiv. I följande avsnitt 

relateras teorin om tidsperspektivet för Indien och Sverige till den empiriska 

datan. 

Under intervjun berättar en av de svenska respondenterna att indierna verkar 

arbeta längre tid på arbetsdagarna och vara mer karriärinriktade, samtidigt som de 

vilja ha mål att sträva mot. Det långsiktiga tänkandet är något som är en tydlig 

egenskap hos personer inom kulturer med ett långsiktigt tidsperspektiv 

exempelvis Indien (Hofstede, 2001).  

En av de indiska respondenterna menar också att indierna själva strävar efter att 

nå högre arbetspositioner, vilket även detta kan ses som en bekräftelse på 

Hofstedes (2001) kulturdimensionsteori om att kulturer med ett långsiktigt 

tidsperspektiv ses mycket investeringar för framtiden och personerna inom 

kulturen är ”uthålliga”, det vill säga att personerna är arbetsamma och flitiga. 

Uthålligheten kan enligt författarna relateras till indiernas inställning till 

fikapauser.  

Hofstede (2001) menar också att Indiens långsiktiga tidsperspektiv ofta innebär att 

tiden inte är en central del och det kan bland annat leda till att schemalagda möten 

försenas och ändras. Detta är något som ingen av respondenter håller med om. 

När frågan ställs om det finns några skillnader om punktlighet mellan indier och 

svenskar tycker inte de svenska respondenterna att det finns någon märkbar 

skillnad. De indiska respondenterna upplever att svenskar fattar beslut 

långsammare än indier. Detta är något som talar emot Hofstedes (2001) 

kulturdimensionsteori, som bland annat innebär att länder med ett kortsiktigt 

tidsperspektiv, där ibland Sverige, är snabba beslutsfattare.  

En anledning till att indierna själva upplever att beslut generellt sett fattas 

snabbare i Indien kan härledas till den rådande maktdistansen, som innebar att det 

finns en avsaknad av att ifrågasätta. En av de indiska respondenterna berättar att 

ett beslut mellan en chef och en underordnad i Indien kan göras på två sätt; 

antingen säger man ”ja” eller ”okej”, alltså inte ”nej”. En underordnad ifrågasätter 

sällan sin chef.  

Resultatet av relationen mellan teori och empiri visar i det här fallet att teorin inte 

stämmer överens med verkligheten. Hofstede (2001) menar att Indien har ett 

långsiktigt tidsperspektiv, medan Sverige har ett kortsiktigt tidsperspektiv, men 

detta stämmer inte när det gäller exempelvis beslutsfattande på arbetsplatsen. 
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6.1.3 Individuellt mot kollektivistiskt 

Eftersom projektgruppen jobbar med en agil arbetsmetod, så kallad kanban (The 

agile project, 2011), går mycket av arbetet ut på att jobba i grupp och lösa 

problem tillammans. Alla gruppdeltagarna är överens om att det är lätt att be 

varandra om hjälp och alla föredrar att lösa uppgifter tillsammans med andra. En 

av de svenska respondenterna upplever att indierna hellre försöker att lösa 

problem själva innan de ber om hjälp, vilket bekräftas av en av de indiska 

respondenterna, som menar att hen gärna försöker lösa problem själv innan hen 

tar hjälp av de andra i projektgruppen. Enligt Hofstede (1980) kännetecknas 

kollektivistiska kulturer, där ibland Indien, av att problem gärna löses i grupp. 

Utifrån de genomförda intervjuerna verkar inte den teorin stämma överens varken 

med indiernas uppfattning av sig själva eller av de svenska respondenternas 

upplevelser av hur gruppmedlemmarna väljer att lösa problem. Istället menar 

svenskarna själva, som enligt Hofstede (2001) tillhör en individualistisk kultur, att 

de helst löser problem tillsammans med de andra gruppmedlemmarna, något som 

kännetecknar en kollektivistisk kultur.  

Enligt Hofstedes (2001) kulturdimensionsteori innebär Indiens kollektivistiska 

kultur att staten inte hjälper sina medborgare i någon stor skala, det kan 

exempelvis handla om sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg eller rent ekonomiskt. 

Bristen på statens hjälp ska enligt Hofstede (2001) bidra till att människorna i 

dessa kulturer blir mer beroende av varandras hjälp. Denna teori kan härledas till 

en av de indiska respondenternas upplevelse där hen berättar att det är viktigt att 

kunna försörja sin familj och att hen kan (och förmodligen måste) arbeta mer 

eftersom hens fru är hemma och tar hand om hem och barn.  

Den agila arbetsmetodens syfte är att som tidigare berättats att gruppen ska ha ett 

tätt samarbete, vilket bland annat innebär att beslut ska fattas på gruppnivå. De 

svenska respondenterna bekräftar detta när de berättar att alla personer i gruppen 

får delta i besluts- eller diskussionssituationer och dessutom menar projektledaren 

att de alltid går laget runt så att alla ska uttrycka sin åsikt vid gemensamma möten. 

Men en av de svenska medarbetarna tycker att indierna inte ifrågasätter lika 

mycket som svenskarna och tror att det beror på deras kultur. Gruppdeltagarnas 

agerande i beslutssituationer kan relateras till Hofstedes (2001) teori som innebär 

att beslut inom kollektivistiska kulturer fattar beslut tillsammans. Individualistiska 

kulturer menar Hofstede istället beslutsfattar på individnivå, där gruppens vilja 

och talan inte är lika viktig som i kollektivistiska kulturer. Gällande 

beslutsfattande i den undersökta projektgruppen verkar inte Hofstedes (1980) teori 

om beslutsfattande i relation till kollektivistisk och individualistisk kultur 

överensstämma med respondenternas egna upplevelser.   

De indiska respondenterna upplever att indier generellt är snabbare på att ta beslut 

än svenskarna. De förklarar det med att indier ofta avbryter varandra när det gäller 

att diskutera sig fram till ett beslut, medan de upplever att svenskarna väntar på 

sin tur i en beslutsdiskussion. Detta resulterar i att ett beslut kan fattas först när 

alla fått tala. Det kan kopplas delvis till Hofstedes (1980) kulturdimensionsteori, 

där han menar att individualistiska kulturer anser det viktigt att alla ska få sin åsikt 

hörd. Det kan också relateras till att kollektivistiska kulturer ofta har hög 

maktdistans och individualistiska kultur låg maktdistans, vilket innebär att en 

kollektivistisk kultur har en hög hierarkisk ordning, där det inte är lika viktigt att 
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alla ska få sin åsikt hörd innan beslut fattas. Enligt kulturdimensionsteorin är 

arbetstagare i kollektivistiska kulturer mer engagerade i arbetet, vilket en het 

diskussion där personerna avbryter varandra kan tyda på (Hofstede, 1980).  

I ett samhälle där staten inte tar stort ansvar för medborgarna uppstår oftast en mer 

kollektivistiskt kultur och exempelvis en familj är högst beroende av att någon 

familjemedlem jobbar och står för försörjningen, någon som sköter 

barnpassaning, äldrevård och så vidare. I Sverige tar staten ett större ansvar än i 

Indien och delvis därför är den svenska kulturen mer individualistisk. De indiska 

respondenterna säger att för dem är arbetet jätteviktigt eftersom det oftast bara är 

en person inom familjen, nästan alltid mannen, som arbetar och som familjen då 

är ekonomiskt beroende av. Det krävs alltså ett större kollektivistiskt ansvar ur 

försörjningssynpunkt och välfärd. I Sverige däremot kan både män och kvinnor 

arbeta eftersom staten tar ett ansvar genom att erbjuda barnomsorg och så vidare. 

Svenskar är väldigt måna om att få mycket tid och kvalitet i livet utanför arbetet. 

De indiska respondenterna tycker att svenskarna är väldigt duktiga på balansen 

mellan just arbetsliv och privatliv. Svenskarna berättar att det märks att arbetet är 

viktigt för indierna eftersom de ofta jobbar sent på kvällarna. Båda indierna och 

en av de svenska respondenterna säger att indierna inte tar fikaraster eftersom de 

inte är vana att ta pauser förutom för lunch. För svenskar är fikaraster viktiga för 

att trivas på jobbet eftersom det troligtvis berikar livskvalitet, som ju är viktig för 

personer i en individualistisk kultur (Hofstede, 1980). 

 

6.1.4 Maskulinitet mot femininitet  

När indierna fick berätta hur de upplevde att svenskarna bemötte dem berättade de 

att svenskarna var väldigt trevliga, hjälpsamma och vänliga. Indiernas beskrivning 

av svenskarnas bemötande kan likställas med Hofstedes (2001) beskrivning av en 

feminin kultur, det vill säga en kultur som är väldigt relationsinriktad och där 

personerna eftersträvar en vänskaplig atmosfär. 

 En av indierna berättar att indiernas arbetsliv är viktigare än privatlivet med 

familjen, medan hen upplever att svenskarna har en balans mellan privat- och 

arbetsliv. Utifrån detta kan det påvisas ännu en indikation på att Sveriges kultur 

präglas av hög femininitet eftersom Hofstede (2001) menar att kulturer med hög 

femininitet arbetar för att kunna leva ett ”gott liv” utanför arbetet och kunna vårda 

sina relationer med vänner och familj. Indiernas kultur präglas tvärtom av att 

”leva för att arbeta”, vilket en av indierna bekräftar genom att berätta att arbetet är 

det viktigaste, vilket är en antydan på att Indien har en hög maskulinitet 

(Hofstede, 2001). 

De indiska respondenterna påtalar att de upplever att svenskarna arbetar med det 

de tycker är intressant och att de har fått uppfattningen av att en svensk med stor 

erfarenhet och bra utbildning inte behöver betyda att personen vill göra karriär 

utan att det räcker med att jobba på en och samma arbetsplats så länge den finner 

arbetet intressant och givande, något som är kännetecknande för feminina 

kulturer. I kulturer med hög maskulinitet är det viktigaste att göra karriär, något 

som både de svenska och indiska respondenterna upplever stämmer överens med 

den indiska kulturen.  
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Under intervjun framkommer det att både indier och svenskar är överens om att 

svenskarna fikar mer. Indierna tar sällan fikarast, möjligtvis på fredagar ibland, 

berättar en av indierna och menar att det inte finns utrymme för fikaraster i Indien. 

En av svenskarna tror att detta fenomen beror på att indierna är, som tidigare 

nämnts, väldigt karriär- och målinriktade och tänker framåt och långsiktigt. 

I den feminina kulturen värderas relationer högt, något som kan kopplas till att de 

svenska respondenterna gärna fikar tillsammans för att bygga upp och bibehålla 

en god relation och vänskaplig atmosfär. Enligt Hofstede (2001) ser många 

ickesvenskar raster som slöseri med tid, detta var dock inget som frågades om.  

En av svenskarna menar att indierna verkar arbeta flera arbetstimmar varje dag, 

men vet inte riktigt hur mycket, medan indierna själva säger att de arbetar längre 

men att de samtidigt börjar senare på dagen. Detta menar en indie beror på att 

svenskarna väljer att börja tidigare och går hem tidigare för att lyckas balansera 

arbetet med familjen. En indie berättar att i deras kultur är frun ofta hemma och 

tar hand om barnen, vilket gör att de inte behöver känna något krav på att vara 

hemma och ta hand om barn och hem. Sverige som har en hög jämställdhet 

mellan kvinnor och män, där kvinnan sällan är hemma för att ta hand om hem och 

barn, tyder på feminina drag hos den svenska kulturen. Detta betyder ofta att 

mannen måste ta lika mycket ansvar som kvinnan och därmed behöva sluta 

arbetet tidigare på dagen, än exempelvis indierna, för att hinna med barn och hem. 

Den indiska kulturen har lägre jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed 

också hög maskulinitet.  

En av de indiska respondenterna menar att diskussionerna mellan svenskar ser 

annorlunda ut i jämförelse mot i Indien och berättar att indier avbryter varandra 

när de diskuterar och upplever att svenskarna istället är tysta och väntar på sin tur 

när någon annan har ordet. I detta fall kan det ses ett samband med att svenskar, 

enligt Hofstede (2001), gärna inte vill sticka ut eller ta plats och är rädda om sina 

relationer även på arbetsplatsen, medan indier på en arbetsplats ser den viktigaste 

uppgiften som att komma fram till det bästa beslutet även fast relationerna på 

arbetet kan sättas på spel.  

Under intervjun framkommer också att svenskarna och indierna själva upplever 

att de löser problem själva innan de tar hjälp av de andra i gruppen. Här finns ett 

samband mellan viljan att lösa beslut själv och hög maskulinitet i kulturen. 

Individuellt problemlösande innebär att personen kan känna att den presterar bra 

och förmodligen kanske arbetskamraterna tycker att den också presterar bra när 

svåra problem löses helt på egen hand. Båda svenskarna menar att de hellre löser 

problemen tillsammans i gruppen och försöker inte lösa dem själva innan. Detta 

kan härledas till Hofstedes (2001) teori om att personer från feminina kulturer 

gärna inte framhäver sig själva och känner inte samma behov av att prestera, till 

skillnad från individer i hög maskulina kulturer där det är viktigt att visa sin 

prestationsförmåga inför de andra för att ta sig vidare i karriären.  

Enligt svenskarna är relationerna i projektgruppen ”mycket informellt” och 

”väldigt informellt”, medan en av indierna anser att relationen känns formell. En 

av svenskarna menar att det är mer informellt mellan svenskarna själva än mellan 

indier och svenskar och att detta förmodligen beror på språkbarriären. Samma 

person menar att skillnaden i hur relationerna mellan kollegor ser ut inte är stor i 

Sverige och Indien. Men eftersom svenskarna anser att relationerna är väldigt 
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informella och indierna upplever att den är formell eller varken eller, finns det 

anledning att tro att den Indien kanske inte förstår att det råder en så informell 

stämning mellan svenskarna själva.   

Projektledaren i gruppen kan inte säga om det finns något positivt eller negativt 

med kulturskillnader i projektgruppen, utan menar istället att allt handlar om vilka 

kompetenser som finns i projektet. Projektledaren ser alltså utifrån ett maskulint 

perspektiv där prestationerna står i centrum och där individernas sociala bakgrund 

inte spelar någon roll.  

 

6.1.5 Osäkerhetsundvikande  

Enligt Hofstedes (1980) undersökningar har både Sverige och Indien ett lågt 

osäkerhetsundvikande, där Sverige har ett lägre värde än Indien. Om Sverige och 

Indien jämförs tar exempelvis indier, enligt teorin, färre risker än svenskar. I 

Indien råder den enligt Hofstede en större respekt för det strikta regelverket. 

Under intervjuerna bekräftar indierna Hofstedes teori när de berättar att de 

upplever att arbetssättet i Sverige ser annorlunda ut, mycket på grund av att det till 

skillnad från Indien inte finns något strikt regelverk på arbetsplatsen. Exempelvis 

är instruktionerna för olika uppgifter mer fria. En av de svenska respondenterna 

menar att indierna arbetar fler arbetstimmar, inte tar några pauser och upplever att 

det är viktigare för indierna än för svenskarna att högprestera eftersom de vill göra 

karriär. Detta kan relateras till Hofstedes (2001) kulturdimensionsteori om 

osäkerhetsundvikande och menar att Indien värdesätter prestationer högt.  

De indiska respondenterna lämnade sitt eget land för att komma till Sverige och 

arbeta. Detta kan ses som ett tecken på att indierna inte är rädda för att ta risker. 

Enligt de svenska respondenterna anpassar sig indierna till hur svenskar beter sig 

och de säger att indierna har blivit lite ”försvenskade”. Har en kultur lågt 

osäkerhetsundvikande är enligt Hofstede (1980) personerna inom kulturen inte 

främmande för eller gör mindre motstånd mot förändringar. 

Eftersom de också är från en kollektivistisk kultur är indier mer karriärinriktade 

och i kombination med ett lägre osäkerhetsundvikande vågar de sig på 

förändringar så som exempelvis att flytta. Personer inom en kultur med lågt 

osäkerhetsundvikande hoppas också på framgång och vågar till exempel byta 

arbetsgivare (Hofstede, 1980).  Något som indierna har bekräftat under 

intervjuerna där de beskriver att de själva strävar efter karriär och att de inte är 

rädda för att byta arbetsgivare om det innebär en framgång i karriären. Även de 

svenska respondenterna upplever att indierna är mer karriärinriktade. 

De svenska respondenterna tycker inte att det märks alls respektive att det märks 

lite att det finns kulturskillnader inom projektgruppen, medan indierna själva som 

är en minoritet anser att de upplever en del kulturskillnader i projektgruppen. 

Svenskarna påtalar vid ett flertal tillfällen att indierna har varit i Sverige tidigare 

och upplever att de har blivit ”försvenskade”, vilket kan bidra till att 

kulturskillnaderna inte märks. Enligt Hofstede (2001) är länder som inte har ett 

högt osäkerhetsundvikande bättre och mer villiga att anpassa sig till nya miljöer 

och situationer, vilket svenskarna upplever att indierna har gjort. Att indierna har 

lämnat sitt hemland innebär att de har tagit en ”risk”, vilket påvisar ett lågt 

osäkerhetsundvikande hos indierna (Hofstede, 2001).  
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Både de svenska och indiska respondenterna upplever att språket är en utmaning i 

samarbetet. Svenskarna tycker att det i början kan vara svårt att hänga med i den 

indiska dialekten på engelska och att indierna pratar snabbt och med andra 

tongångar än vad svenskarna är vana vid. En av de svenska respondenterna säger 

att det i början av samarbetet kunde vara svårare när något mer komplicerat skulle 

förklaras på engelska men att det blivit lättare med tiden. Samma respondent säger 

att samtidigt som de som svenskar blir bättre på att lära sig höra den indiska 

engelskan anpassar sig indierna genom att tänka på hur de pratar och i vilket 

tempo. Genom att svenskarna vågar prata mer engelska, och gör det också i 

ickearbetsrelaterade situationer såsom i fikarummet som en av de indiska 

respondenterna nämner. Gällande språket menar både de svenska och indiska 

respondenterna att de anpassar sig, vilket kan relateras till Hofstedes (1980) 

kulturdimensionsteori och menar att anpassning är ett tecken på ett lägre 

osäkerhetsundvikande.  

Eftersom indierna har ett högre värde av maktdistans i sin kultur och ett något 

högre osäkerhetsundvikande, i jämförelse med svensk kultur, har de också ett lite 

annat konsekvenstänk än vad svenskarna har. Det kan innebära att de har svårare 

att ifrågasätta instruktioner eller beslut från en överordnad (Hofstede, 2001). Detta 

kan relateras till intervjuerna med de indiska respondenterna där en av dem 

berättar att innan en person säger ”nej” så finns det ett konsekvenstänkande, som 

innebär att personen funderar på vad konsekvensen blir av att säga ”nej”. Även 

om indierna vågar ta risker i vissa avseenden, finns det en rädsla för att ta en risk 

gällande att ifrågasätta sin chef, på grund av den höga maktdistansen som råder 

inom Indiens kultur. I en sådan situation höjs osäkerhetsundvikande eftersom 

maktdistansen är starkare i det avseendet. Svenskarna upplever däremot inte att 

indierna inte kulle våga ifrågasätta en överordnad och menar att de inte märker 

någon kulturskillnader i det avseendet.  

En av de svenska respondenterna berättar att innan detta samarbete började trodde 

respondenten att indierna skulle vara svårare att samarbeta med eftersom indier 

just är kända för att inte kunna säga ”nej”, men att respondenten inte har upplevt 

det med indierna i projektgruppen och påtalar återigen att det kan bero på att dessa 

indier har blivit ”försvenskade”.  

 

6.2 Övrigt 

I följande avsnitt relateras empiriska data till de teorier som inte omfattas av 

Hofstedes kulturdimensionsteori. Nedanstående analys behandlar de teorier som 

återfinns i undersökningens kapitel Teori – Beskrivningar av samarbete, projekt 

och kultur. 

6.2.1 Samarbete 

Under intervjuerna påtalar respondenterna vid ett flertal tillfällen att de upplever 

att kommunikationen har en väldigt stor betydelse för att samarbetet ska fungera 

bra i projektgruppen, vilket kan relateras till den teoretiska referensramen som 

menar samma sak. Respondenterna menar också att projektdeltagarna talar olika 

språk försvårar kommunikationen emellan dem till viss del. Till exempel berättar 

en av de indiska respondenterna att ibland inte vill gå ut och ta en fikapaus med 

sina svenska kollegor eftersom det då känns som att de svenska kollegorna måste 
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börja prata engelska och att det då känns som att den indiska personen besvärar de 

svenska personerna. Hofstede (2001) menar även att språket är en av de tydligaste 

faktorer som skiljer kulturer åt och att detta kan vara en stor utmaning för 

kommunikation dem emellan. En av respondenterna upplever att 

kommunikationen är det viktigaste verktyget för hur arbetsflödet fungerar i 

gruppen och menar att det inte alltid går att matcha varandras kulturskillnader 

men att då åtminstone kommunikationen måste vara fungerande.  

 

6.2.2 Kulturell intelligens 

Eftersom alla respondenterna säger sig ha erfarenhet från tidigare arbete och 

samarbete med andra kulturer än sin egen har dessa erfarenheter bidragit till så 

kallad kulturell intelligens. Kulturell intelligens, i form av erfarenhet och kunskap, 

behövs enlig Earley & Ang (2005) för att exempelvis kunna leda en grupp med 

personer med olika kulturer. Respondenterna berättar att de innan samarbetet fick 

utbildning om kulturskillnaderna mellan Indien och Sverige, vilket bör ha bidragit 

till kulturell intelligens. Indierna tyckte att svenskarna var pålästa när de kom till 

Indien och ville studera hur de arbetar innan deras samarbete hade påbörjats i 

projektgruppen. Indierna fick förberedande utbildning, ”cultural training”, innan 

de började arbeta här i Sverige.  

En av de indiska respondenterna tycker att någon form av utbildning om de 

aktuella kulturskillnaderna bör ges innan det första mötet mellan personerna som 

ska samarbeta sker. En av de svenska respondenterna berättar, vid frågan om 

upplevelsen av samarbetet var lättare eller svårare än förväntat, om sina tankar 

innan samarbetet och säger att det fanns en rädsla för att indierna skulle vara mer 

rädda för att ”tappa ansiktet” och inte till exempel våga fråga om de var något de 

inte förstod. Den rädslan tyder enligt teorin om kulturell intelligens  på en 

medvetenhet om kulturskillnaderna.  

Som tidigare nämnts kan kulturskillnader upplevas negativt när personerna inte 

känner varandras kulturer. Men däremot kan kulturskillnader i en grupp vara 

lönsammare ur resultatsynpunkt ju längre tiden går eftersom mångfalden i 

gruppen och förmågan att övervinna skillnaderna som hinder leder till ett mer 

kreativt samarbete och därmed bättre resultat (Comu et al, 2011). Denna teori 

bekräftas i den här undersökningen eftersom respondenterna beskriver hur bra 

samarbetet fungerar men att det kan vara en utmaning i början eftersom 

personerna i gruppen bland annat hade olika arbetssätt.  
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7 Diskussion och slutsatser 

I det här avsnittet sammanfattas resultatet av undersökningen, om 

frågeställningarna har besvarats och därmed om syftet har uppfyllts. Därefter 

presenteras hur resultatet kan tolkas, bland annat i relation till tidigare forskning. 

Det diskuteras huruvida resultatet är generaliserbart, trovärdigt och rimligt samt 

vilka slutaster som kan dras utifrån undersökningen. Slutligen förs det också en 

diskussion om hur författarnas erfarenhet och metodval har inverkat på resultatet.  

Den här undersökningen är baserad på projektdeltagares egna upplevelser av 

kulturskillnaderna i en multikulturell projektgrupp. Studien är ett exempel på hur 

projektdeltagare upplever kulturskillnaderna och ger därmed ett kunskapsbidrag 

till hur multikulturella projektgrupper fungerar. Undersökningen har även påvisat 

att beskrivningar av kulturer, såsom Hofstedes kulturdimensionsteori, inte 

stämmer överens med hur kulturskillnaderna upplevs av projektdeltagarna i ett 

multikulturellt projekt. Därmed kan kulturdimensionsteorin, såväl som andra 

liknande teorier, antas vara missvisande att använda, för att skapa förståelse för 

och få en rättvis bild av vilka kulturskillnader som upplevs och hur dessa upplevs 

i multikulturella projektgrupper. I och med detta finns en förhoppning om att 

projektledare och projektdeltagare blir medvetna om att beskrivningar av kulturer 

kan vara missvisande att ta del av, när det strävas efter att skapa förståelse för 

personer från andra kulturer inför ett kommande samarbete. Undersökningens 

åstadkomna resultat, som sammanfattats ovan, besvarar studiens frågeställningar 

och därmed har undersökningens syfte uppfyllts. Studien har utgått från följande 

frågeställningar: 

 Om och i sådana fall hur upplever projektdeltagarna de 

kulturella skillnaderna i en multikulturell projektgrupp? 

 Är Hofstedes generella modell av kulturer lämplig att använda, 

i syfte att skapa förståelse för hur kulturskillnader upplevs på 

individnivå i en multikulturell projektgrupp? 

Samtliga respondenter upplever att samarbetet fungerar bra och att 

kulturskillnaderna inte äventyrar samarbetet, vilket deras erfarenhet av att arbeta 

med personer från varandras kulturer troligtvis är en bidragande faktor till. När de 

har kunskap om varandras kulturer, besitter de en kulturell intelligens, vilket 

innebär att de är medvetna om att det finns skillnader i gruppen, gällande kulturen, 

vilket antagligen bidrar till en viss förståelse för varandras olikheter. Erfarenheten 

av att arbeta i projekt i kombination med erfarenheten om att arbeta med personer 

från varandras kulturer, antas vara en fördel för det gemensamma arbetet. 

Respondenterna är överens om att indierna har blivit ”försvenskade”, vilket till 

stor del kan bero på att indierna är en minoritet i projektgruppen, samtidigt som de 

befinner sig på svenskarnas ”hemmaplan”. Detta medför antagligen att det faller 

sig naturligt att indierna anpassar sig efter den svenska kulturen och inte tvärtom. 

En av de svenska respondenterna berättar exempelvis att hen har jobbat med 

indier tidigare, där hen har upplevt flera och tydligare kulturskillnader, än vad 

som uppfattats i den aktuella projektgruppen. Indiernas anpassning betyder 

troligen att kulturskillnaderna helt enkelt upplevs som färre och mindre tydliga.  

Vilket land projektgruppen är verksam i, hur många personer med respektive 

kultur som ingår i gruppen och projektdeltagarnas kulturella intelligens, antas vara 
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tre betydande och avgörande faktorer för hur samarbetet fungerar i en 

multikulturell projektgrupp. Den aktuella projektgruppen har samarbetat under en 

längre tid, vilket troligtvis har medfört att gruppen kommit förbi den mest 

utmanande fasen, det vill säga uppstartsfasen av projektet, där gemensamma 

normer och arbetssätt formas, samtidigt som anpassning och acceptans skapas för 

varandras olikheter. Det kan hända att projektdeltagarnas upplevelser skulle sett 

väldigt annorlunda ut om undersökningen hade genomförts när samarbetet precis 

hade påbörjats.  

Troligtvis inverkar det agila arbetssättet på projektdeltagarnas upplevelser 

eftersom denna arbetsmetod förutsätter ett tätt samarbete, som bland annat innebär 

att samtliga projektdeltagare sitter i samma kontorslandskap. Om 

projektdeltagarna arbetat från varsitt kontor skulle det förmodligen inneburit att de 

svenska projektdeltagarna inte tog pauser gemensamt i lika hög utsträckning som 

de gör i nuläget. Detta skulle antagligen också medfört att indierna inte märkte av 

svenskarnas fikapauser, samtidigt som svenskarna troligen inte skulle notera att 

indierna inte tar pauser överhuvudtaget. Separata kontor skulle antagligen också 

innebära att indierna inte uppfattar att svenskarna går hem tidigare på dagen och 

vice versa. På grund av det skulle indierna förmodligen inte ha upplevt 

svenskarnas balans mellan privatliv och arbetsliv, som indierna menar att de 

märker i dagsläget. 

Sammanfattningsvis verkar indierna uppleva flera och mer tydliga 

kulturskillnader i projektgruppen än de svenska respondenterna. Detta beror 

troligtvis på att de utgör en minoritet i gruppen samtidigt som de befinner sig i ett 

annat land än sitt eget. Att indierna anpassar sig till den svenska kulturen, 

förklarar troligen varför inte svenskarna märker kulturskillnaderna lika mycket. 

Slutsatsen är alltså att de personer som har bosatt sig och arbetar i ett annat land 

och dessutom är en minoritet anpassar sig och därav upplever kulturskillnaderna 

mer än kulturen som utgör en majoritet och som befinner sig på hemmaplan.  

De mest utmärkande kulturskillnader som har framkommit under intervjuerna är 

de olika uppfattningarna och inställningarna till arbetstider och pauser i 

projektgruppen. För svenskarna är fikapauser väldigt viktiga och tillför en balans 

mellan det informella och formella på arbetsplatsen. Samtidigt fungerar pauserna 

som ett bra forum för diskussioner på ett mer informellt plan. Troligtvis påverkas 

relationerna i projektgruppen av de olika inställningarna till fikapauser eftersom 

gemensamma pauser bidrar till en mer informell relation till varandra. Det kan här 

tydas ett samband mellan att svenskarna fikar flera gånger per dag, medan 

indierna gör det väldigt sällan och att svenskarna upplever att relationerna i 

projektgruppen är mer informell, medan indierna anser att relationerna är 

formella.  

Språket kan vara en bidragande orsak till att inte indierna tar pauser eftersom de 

under intervjuerna berättar att de inte vill besvära svenskarna med att prata 

engelska under sin rast. Under fikapauser är mycket av det som sägs informellt, 

men även information rörande arbetet kan utbytas. Detta kan därför medföra att de 

indiska projektdeltagarna missar en del information, vilket förmodligen de 

svenska projektdeltagarna är omedvetna om då de utbytt informationen informellt 

och därmed inte haft någon avsikt att alla inte ska få ta del av samma info. 

Troligen är indierna omedvetna om att fikapauser inte bara innebär informella 

samtalsämnen, utan också diskussioner om det gemensamma arbetet. Under 
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intervjuerna har det inte ställts frågor till de svenska respondenterna om 

information utbyts under fikapauserna. Därför är detta ett antagande, som stöds av 

teorier och egna erfarenheter. Men antagandet kan inte garanteras stämma överens 

för just den här projektgruppen. Däremot skulle just denna projektgrupp vara ett 

speciellt undantag om inga diskussioner om det gemensamma arbetet skulle föras 

under pauserna. 

Den kulturskillnad som projektdeltagarna verkar uppleva som den mest 

utmanande är språket. Exempelvis menar indierna att det är svårt att flika in något 

i en diskussion när de svenska medarbetarna diskuterar på sitt eget språk. Kanske 

har de indiska projektdeltagarna värdefull information att dela med sig av som 

skulle komma till nytta för de andra i just den situationen.  

Genom att studera hur projektdeltagarna i en multikulturell projektgrupp upplever 

kulturskillnaderna, kan det studeras om dessa upplevelser av kulturen stämmer 

överens med Hofstedes beskrivning av respektive kultur. Genom detta kan det 

dras en slutsats om sådana teorier som beskriver kulturer är lämpliga att använda 

för att få förståelse för en multikulturell projektgrupp och dess kulturskillnader.  

Under intervjuerna framkom det att flera av respondenternas upplevelser inte 

stämde överens med Hofstedes teorier. Utifrån dimensionsteorin beskrivs det att 

indier vill ha tydliga och strikta instruktioner inför nya arbetsuppgifter. Detta 

dementeras när indierna under intervjuerna berättar att de gärna vill ha öppna 

instruktioner. Detta exempel påvisar att beskrivningen av en kultur inte stämmer 

överens med individer från kulturen. Detta eftersom en kultur är en generalisering 

av en grupp människor och som tidigare nämnts inte tar hänsyn till individernas 

individuella egenskaper, personligheter och erfarenheter.  

Hofstedes kulturdimensionsteorin baseras på en kvantitativ undersökning, som är 

uppbyggd på flera olika enkätfrågor, där det inte anges i sammanställningen av 

enkätresultatet hur varje fråga har besvarats. Detta innebär att det inte går att 

urskilja om ett land exempelvis har ett väldigt högt värde gällande individualism 

mot kollektivism när det gäller vissa enkätfrågor, men samtidigt har ett väldigt 

lågt värde gällande individualism mot kollektivism på andra av frågorna. Detta 

eftersom resultatet endast visar ett genomsnitt för respektive land och dimension. 

Exempelvis har Indien ett medelhögt index gällande individualism mot 

kollektivism, vilket kan innebära att Indien visar väldigt starka tecken på både 

individualism och kollektivism samtidigt, men att detta inte framgår eftersom 

svaren sammanställs till siffror som ett genomsnittligt värde. Det är i detta 

avseende viktigt att komma ihåg att det inte behöver betyda att Indien är mitt i 

mellan kollektivistiskt och individualistiskt, utan antagligen har en stor spridning 

på svaren. I andra fall kan det dock innebära att samtliga svar faktiskt ligger precis 

mitt i mellan kollektivistiskt och individualistiskt. Slutsatsen är att det är svårt att 

veta om ett land har ett medelhögt index, på grund av väldigt spridda enkätsvar, 

det vill säga svar som innebär både höga, låga och medelhöga värden, eller på 

grund av enbart medelhöga svar. Kvantitativa studier innebär att genomsnittet av 

svaren blir missvisande eftersom det troligtvis inte stämmer överens med 

respondenternas enskilda svar. Enkätundersökningens resultat blir därmed väldigt 

generell och tar inte hänsyn till individen om den avviker från genomsnittet.   

Författarna anser också att Hofstede, vid genomförande av sin 

kulturdimensionsteori, borde ha beaktat exempelvis om personerna som deltog i 
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undersökningen alltid har bott i respektive land och inte har arbetat internationellt, 

det vill säga om det finns en kulturell intelligens. Å andra sidan framtogs de första 

kulturdimensionerna på 70-talet, då marknaden inte var i närheten av så 

globaliserad som den är idag, vilket gjorde att företagskulturen förmodligen inte 

var influerad av många olika kulturer. Till exempel hade samtliga respondenter i 

den här undersökningen kunskap om varandras kulturer redan innan deras 

påbörjade samarbete. Att både indierna själva och svenskarna anser att indierna 

har anpassat sig till den svenska kulturen och blivit ”försvenskade” kan vara en 

bidragande faktor till att indiernas upplevda kultur inte stämmer överens med 

Hofstedes kulturdimensionsteori. 

Hofstedes kulturdimensionsteori är genomförd genom flera års studier, vilket 

anses ge en trovärdighet för att studien är väl genomtänkt och noggrant 

genomförd. Däremot är hans resultat grovt generaliserande. Exempelvis bor det 

cirka 1,3 miljarder människor i Indien, vilket medför att det är omöjligt att säga 

hur kulturen i landet ser ut baserat endast på en undersökning med ett mindre 

urval respondenter. Undersökningen är dessutom genomförd med enbart IBM-

anställda, vilket kan innebära ett missvisande resultatet om hur landets kultur ser 

ut. Risken är istället att studien till största del visar företagskulturen på den 

aktuella fallorganisationen eller urvalsgruppen. Å andra sidan är ett lands kultur 

och ett företags kultur starkt sammankopplat. Hofstede borde också beaktat hur 

stor ett lands befolkningsmängd är, eftersom att det troligtvis finns större 

spridning ju större invånarantalet är.   

Det räckte att intervjua fyra respondenter för att få svar på att Hofstedes 

generaliseringar inte alltid stämmer. En grov beskrivning av ett lands kultur 

lämpar sig inte att använda för att skapa förståelse och få en rättvis bild av en 

multikulturell projektgrupp och dess kulturskillnader. En generell beskrivning av 

en kultur kan vara bra riktlinjer för att exempelvis sätta ihop ett 

utbildningsprogram, men när en ny arbetsgrupp ska upprätta ett samarbete är det 

mer lämpligt att se till individerna i gruppen. En grov beskrivning av en kultur 

kan ge en förförståelse för kulturen, men också förutfattade meningar som kan 

leda till att saker som egentligen inte finns uppfattas på grund av fördomar. Om 

det exempelvis sägs att personer som har en viss kultur alltid är blyga, finns en 

risk att personerna från denna kultur uppfattas som mer blyga än vad de 

egentligen är, på grund av förutfattade meningar. Kulturell intelligens innebär 

kunskap om kulturer, vilket därmed både kan hjälpa en projektgrupp i form av 

kunskap, men också stjälpa genom att kunskapen innebär en förförståelse som 

innebär förutfattade meningar.  

Förmodligen skulle ett mer omfattande resultat kunnat åstadkommas om 

författarna haft större erfarenhet av att genomföra intervjuer. Detta skulle 

exempelvis underlättat vid utformningen av intervjufrågorna, samtidigt som det 

var svårt att förbereda sig på hur respondenterna skulle reagera på olika frågor. 

Detta bidrog till att flera spontana följdfrågor uteblev som i efterhand kan anses ha 

varit lämpliga att ställa. En större erfarenhet skulle troligen också bidragit till att 

mer öppna frågor kunde ha ställts. Detta skulle också förmodligen gett mer 

utvecklande svar, medan chansen till att svara enbart, ”ja”, ”nej”, ”lite” eller 

dylikt skulle minimerats.  

Intervjuerna genomfördes i en del av det öppna kontorslandskapet, på företaget, 

som endast avskiljdes med hjälp av en bokhylla. Detta gjorde att de övriga 
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projektdeltagarna till viss del kunde höra vad som sades under intervjuerna. Även 

om de andra projektdeltagarna inte lyssnade kan respektive respondents svar ha 

influerats av att det var medvetna om att de andra kunde höra. Antagligen kan det 

exempelvis ha bidragit till att respondenterna pratade mer positivt gällande deras 

upplevelser om kulturskillnaderna i projektgruppen. Å andra sidan kan det hända 

att respondenterna har svarat helt ärligt på alla frågor och varken medvetet eller 

omedvetet har påverkats av miljön där intervjuerna genomfördes. Eftersom 

intervjuerna genomfördes på fyra personer som ingår i samma projektgrupp 

innebär det att de inte kan känna sig helt anonyma eftersom de själva kan koppla 

eller gissa sig till vem som har svarat vad. Även detta är en aspekt som troligtvis 

har bidragit till att de gärna vill svara positivt, såväl lika gärna kan hända att 

respondenterna inte alls har influerats av detta. 

Författarna anser också att respondenternas respektive kultur kan ha inverkat på 

hur de har svarat. Exempelvis upplevdes att de indiska respondenterna gav mer 

utförliga svar. Det är svårt att veta om detta har med deras kultur att göra och kan 

lika gärna ha med deras personlighet att göra. Det kan exempelvis ha varit så att 

indierna såg intervjuerna som en slags arbetsuppgift och var därför måna om att 

prestera så bra som möjligt, vilket skulle vara naturligt då indierna påvisar ett 

väldigt högt prestationsindex i Hofstedes kulturdimensionsteori.  

 

 Diskussionssammanfattning 

I följande avsnitt sammanfattas undersökningens huvudsakliga slutsatser utifrån 

forskningsresultatet. Inledningsvis ges återigen en presentation av studiens 

forskningsfrågor: 

 Om och i sådana fall hur upplever projektdeltagarna de 

kulturella skillnaderna i en multikulturell projektgrupp? 

 Är Hofstedes generella modell av kulturer lämplig att använda, 

i syfte att skapa förståelse för hur kulturskillnader upplevs på 

individnivå i en multikulturell projektgrupp? 

Sammanfattningsvis exemplifierar den här undersökningen hur projektdeltagarna 

upplever kulturskillnaderna i en multikulturell projektgrupp. Slutsatsen utifrån 

fallstudien är att personerna som har en kultur, som utgör en minoritet i 

projektgruppen, upplever mer tydliga kulturskillnader och att minoritetsgruppen 

anpassar sig till den kultur som utgör gruppens majoritet. Respondenterna verkar 

inte uppleva kulturskillnaderna som särskilt negativt, men är medvetna om deras 

existens.  

Det största problemet som projektdeltagarna verkar uppleva med olika kulturer i 

projektgruppen är att de måste tala engelska när de ska kommunicera. Språket 

verkar vara den överlägset största utmaningen. Att döma utifrån 

projektdeltagarnas upplevelser av att behöva kommunicera på engelska för att alla 

ska förstå varandra, skulle det troligen kunna vara att föredra att alla i 

projektgruppen alltid talar engelska. Detta skulle antagligen resultera i att 

deltagarna som inte kan svenska inte riskerar att känna sig utanför i diskussioner. 

På så sätt riskeras det inte heller att svenskarna och indierna går miste om dyrbar 

information från varandra. Dessutom skulle detta förmodligen bidra till att 

indierna inte känner sig krävande när de deltar i fikapauserna. Å andra sidan 
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skulle detta säkert bidra till att indierna inte känner samma behov av att lära sig 

svenska, något som kan vara bra att lära sig om de vill leva i Sverige på lång sikt. .  

Det skulle kunna vara bra att ha bestämda pauser då alla tar en fikapaus 

tillsammans. Detta skulle antagligen resultera i att det blir mer naturligt för alla att 

prata engelska, även mer informellt, samtidigt som samtliga respondenter får mer 

lika mängd av det informella. 

Gemensamma pauser skulle minimera risken för att värdefull information går 

förbi varandra, samt att alla i gruppen får en mer informell relation till varandra. 

Indierna har ingen fikakultur, något som förmodligen också är en betydande 

faktor till att de inte i nuläget tar fikapauser. Men just därför bör det bestämmas 

att alla i projektgruppen fikar på gemensamma tider. Troligtvis kan det vara bra 

om svenska projektdeltagarna lära sina indiska kollegor hur man fikar. Två 

konkreta åtgärder som anses skulle lämpa sig bra för den aktuella projektgruppen 

är sammanfattningsvis att alla i projektgruppen ska tala engelska, samtidigt som 

de ska ta gemensamma fikapauser. Fikapausen behöver inte vara på bestämda 

tider flera gånger om dagen, utan det räcker med en gång. Därutöver får samtliga 

projektdeltagare ta paus när de själva behagar. 

 

  



57 
 

8 Vidare forskning 

Följande avsnitt ger förslag på hur det skulle kunna forskas vidare inom 

undersökningens område. Olika problemområden och ämnen, som författarna 

finner intressanta för vidare forskning, exemplifieras.  

Enligt författarna skulle det vara intressant med en mer omfattande studie 

gällande hur projektdeltagare upplever kulturskillnaderna i en multikulturell 

projektgrupp. Exempelvis skulle undersökningen kunna behandla fler 

fallstudiegrupper och ett större antal respondenter. En mycket omfattande studie 

skulle innebära en högre reliabilitet och inte bara som en exemplifiering hur det 

kan se ut utan hur det faktiskt ser ut. Det skulle också kunna medföra ett resultat 

som skulle kunna påvisa hur kulturskillnaderna påverkar projektdeltagarna och 

samarbetet, även gällande sådana aspekter som inte är medvetet upplevda. Det 

skulle också vara att föredra en studie där fler multikulturella projektgrupper 

undersöks utifrån projektdeltagarnas upplevelser gällande kulturskillnaderna, för 

att studera om skillnaden är stor mellan grupperna och vad det beror på. Den här 

undersökningen visar endast exempel från en projektgrupp och säger inget om 

kulturskillnaderna upplevs annorlunda till skillnad från andra projektgrupper. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att jämföra hur projektdeltagarna upplever 

kulturskillnaderna i ett multikulturellt projekt beroende på vilken fas projektet 

befinner sig i. Förmodligen skulle respondenternas upplevelser i den här 

undersökningen varit annorlunda om studien genomfördes i startfasen av 

samarbetet. Det skulle också vara av intresse att undersöka multikulturella 

projektgrupper med fler än två kulturer för att se hur projektdeltagarna upplever 

kulturskillnaderna där.  

Ett annat alternativ skulle vara att studera ett antal olika projektgrupper, som 

exempelvis utgör svenska och indiska deltagare, för att studera om det skiljer sig 

och varför. Dessutom skulle det vara intressant att se om minoritet och majoritet 

av en kultur påverkar resultatet och om det influeras av vilket land projektgruppen 

är verksam i.  

I den här undersökningen har samtliga respondenter haft erfarenhet och kunskap 

om varandras kulturer. Detta väckte en idé om att genomföra en likadan 

undersökning med en grupp respondenter som saknar kulturell intelligens. För 

vidare forskning av detta ämne skulle det vara intressant att välja en referensram 

som är baserad på kvalitativa studier och inte är lika generaliserad som Hofstedes 

kulturdimensionsteori. En undersökning som genomförts nyligen skulle 

förmodligen ha tagit hänsyn till den ökade globaliseringen av arbetsmarknaden 

och internationaliserade arbetsplatser vid studerande av olika kulturer.  

Eftersom den här undersökningen har avgränsats till att projektdeltagarna ska ha 

befunnit sig på samma geografiska plats, skulle det vara intressant om utfallet blir 

annorlunda då projektgruppen befinner sig på olika platser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Begrepp 

Projekt En unik uppgift med engångskaraktär, som skiljer 

sig från det dagliga rutinarbetet. Innebär ofta en 

tillfälligt tillsatt organisation, tillfällig ledare och 

egen projektplanering med tydligt start och slut (A: 

Jansson & Ljung, 2011). 

Agila projekt  Projektmetod där störst fokus ligger projektteamet 

och dess flexibilitet och förmåga att reagera snabbt 

på förändringar (The agile project, 2011).  

Kanban   Agil projektmetod där tillverkning och produktion 

sker på signal vi behov med hjälp av 

visualiseringsverktyg, som exempelvis en tavla, 

och regelbundna reflektions- och 

synkroniseringsmöten. (The agile project, 2011) 

Multiprojektmiljö   Definieras av Ljung (2011) som en organisation 

har många projekt igång samtidigt. 

Kultur    I den här undersökningen definieras kultur som ett 

levnadssätt hos ett helt samhälle, Detta inkluderar 

beteendemönster, normer, hierarki och så vidare. 

Kultur är också någonting som överförs från 

generation till genration. (Hofstedes, 2001)  

Kulturell intelligens Erfarenhet och kunskap om andra kulturer (Earley 

& Ang, 2005).  

Multikulturella/globala team   I den här undersökningen definieras ett 

multikulturellt team som en projektgrupp där 

deltagarna har olika kulturella bakgrunder i 

gruppen. (Daft & Lengel, 1988). Multikulturella 

team innebär att inom projektgruppen finns flera 

nationaliteter och därmed olika kulturer (Levitt et 

al., 2010). 

Multinational Team Om projektgruppens deltagare arbetar från olika 

geografiska platser och samarbetet sker över 

landsgränserna definieras gruppen som ett 

”Multinational Team” (Earley & Mosakowski, 

2000). 

Hofstedes kulturdimensioner Maktdistans (PDI), individualism/kollektivism 

(IDV), maskulinitet/femininitet (MAS), 

osäkerhetsundvikande (UAI), tidsperspektiv 

(LTO). (Hofstede, 2001). 



 
 

 

  



 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor på svenska 

Bakgrundsinformation 

1. Har du alltid bott i Sverige? Om inte, hur länge? 

2. Beskriv din kulturella bakgrund! 

3. Hur länge har du jobbat på i företaget? 

4. Vilken position har du i företaget/projektet? 

5. Har du arbetat i monokulturella och multikulturella projekt tidigare? 

 Enbart till projektledaren: Hur många är ni i projektet? Hur många 

indier/svenskar är där? 

 

Kultur 

6. Hur tycker du att du blev bemött av dina indiska kollegor i början av 

samarbetet? 

7. Märker du av att det finns olika kulturer i projektet? 

- Tycker du att det påverkar arbetet på något sätt?  

- Vilken kulturskillnad/er får mest betydelse och påverkan på arbetet? 

- Kan du ge exempel på situationer när kulturen påverkar arbetet? 

- Fanns det något i ert samarbete med era indiska/svenska medarbetare 

som var mycket lättare/svårare än vad ni hade förväntat er? 

8. Märks det någon skillnad på hur arbetet påverkas beroende på i vilken fas 

projektet befinner sig? Alltså i början eller i slutet? 

 Enbart till projektledaren: Vidtar ni speciella åtgärder på grund av 

kulturskillnaderna i gruppen? 

- Om ja, vilka? 

- Om nej, skulle du föredra åtgärder? 

9. Vad tycker du är positivt/negativt med kulturskillnader i ert projektgrupp? 

 Enbart till projektledaren: Anpassas arbetet efter vilka kulturer som 

deltar i ett projekt? Om ja, hur?  

 

Maktdistans 

10. Hur upplever du hierarkistrukturen i företaget och i gruppen? 

11. Hur pass benägen är du själv att ifrågasätta beslut i gruppen och från 

ledning? Hur pass benägen anser du att de övriga gruppmedlemmarna är 

att ifrågasätta beslut? 

- Kommer du med egna förslag? 

- Varför inte? 

 

Tidperspektiv 

12. Anser du att det finns olika uppfattningar och inställningar till tid i 

gruppen? Exempelvis schema, deadlines, punktlighet, pauser, arbetstider 

 

Individuellt/kollektivistiskt 

13. Tycker du att det är lätt att förstå, arbeta efter och (eller till 

projektledaren:  ”…ge instruktioner?”) 

14. Hur känner du när problem dyker upp? Löser du det helst individuellt eller 

tillsammans med andra? 

 

 

 



 
 

Feminint/maskulint 

15. Hur upplever du relationerna med dina arbetskamrater? Är det informellt 

eller formellt? 

16. Hur upplever du indierna som samarbetspartners?  

 

Osäkerhetsundvikande 

17. Hur känner du när du får fria händer med dina arbetsuppgifter? (Lätt/svårt, 

vill/inte vill, bra/dåligt) 

18. Hur upplever du att arbets- och informationsflödet fungerar i gruppen?  

19. När diskussioner uppkommer, finns det vissa personer som tar mer plats 

än andra? Har du upplevt att det kan ha med kulturen att göra? 

 

Annat 

20. Finns det något annat som du vill berätta, som du anser viktigt i detta 

sammanhang som vi inte tagit hänsyn till? 

 
  



 
 

Bilaga 3 – Intervjufrågor på engelska 

Background information 
1. Have you always lived in Sweden? If not, for how long? 

2. Describe your cultural background? 

3. For how long have you worked in the organization? 

4. What position do you have in the company / project? 

5. Have you worked in the monocultural and multicultural projects in the 

past? 

 

Culture 

6. How do you think you were treated by your Swedish colleagues at the 

beginning of your collaboration? 

7. Do you notice that there are different cultures in the project? 

- Do you think it affects the work in any way? 

- Can you mention any cultural differences which influence the 

work? 

- Can you give examples of situations where culture influences the 

work? 

- Was there anything in your cooperation with your Swedish 

colleagues that were much easier / harder than what you had 

expected? 

8. Can you mention any difference in how the work was affected depending 

on the phase of the project? (The beginning or the end?) 

9. What do you think is positive / negative concerning the cultural 

differences in your project? 

 

Power Distance 
10. How do you perceive the hierarchy structure in the organization and the 

group? Big difference from India? 

11. Just how likely are you to challenge a decision? And how do you think 

other people in your project group like to challenge a decision? 

 

Time perspective 
12. Do you consider that there are different perceptions and attitudes regarding 

time in the group? For example, schedule, deadlines, punctuality, breaks, 

working hours 

 

Individualism/collectivism  
13. Do you think it is easy to understand and work after instructions? 

14. What do you prefer when problems arise? Solve it individually or with 

others? 

 

Feminine/masculine 
15. How do you perceive the relationship with your colleagues? Is it formal or 

informal? 

16. What do you think about your Swedish colleagues as partners? 

 

Uncertainty Avoidance 
17. How do you feel when you get a free hand with your tasks? 



 
 

18. How do you think that the working and information flow works in the 

group? 

19. When discussions arise, are there some people who are more active in the 

discussion than others? Have you experienced that it has with the culture 

to do? 

 

Other 
20. Is there anything else you want to tell, that you consider important in this 

context that we have not taken into account? 


