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 i 

Sammanfattning 

I en tid när globaliseringen ökar och det blir allt vanligare att organisationer an-

vänder multinationella projektteam, så det finns goda skäl att fördjupa sig i hur 

dessa team kan ledas på bästa sätt. Syftet med den här studien är att utforska hur 

projektledare tillämpar ledarskapsstrategier för att hantera och dra nytta av plural-

ismen i projekt med multinationella projektgrupper. 

Den teoretiska utgångspunkten för studien är de tre strategier för att leda multinat-

ionella team som identifierats av Chevrier (2003): låt-gå-ledarskap, relationsorien-

tering och gemensam yrkes- eller organisationskultur. Grunddragen i de respek-

tive strategierna är att lämna det upp till projektmedlemmarna att på egen hand att 

överbrygga barriärerna; att främja utveckling av relationer och ömsesidigt accep-

tabla rutiner; att förlita sig på redan etablerade yrkes- eller organisationskulturer. 

Resultatet har även relaterats till bilden av norsk ledarstil i befintlig teori; en le-

darstil som präglas av jämlikhet, kollektivism och konsensus. Det empiriska un-

derlaget för studien har samlats in med hjälp av semistrukturerade kvalitativa in-

tervjuer. Intervjupersonerna var projektledare verksamma inom ett norskt företag 

med verksamhet i stora delar av världen. 

Resultaten visar att det främst är den relationsorienterade strategin (Chevrier 

2003) som används i den undersökta kontexten. Användningen av den relations-

orienterade strategin är starkt kongruent med beskrivningarna av den norska le-

darstilen i den studerade litteraturen. De strategitillämpningar som observerades i 

studien var huvudsakligen framväxande strategier, det vill säga strategin uppstår 

över tid genom konsekvens i handlingar trots avsaknad av en medveten plan eller 

en uppsättning riktlinjer som utformas i förväg för att hantera pluralismen 

(Mintzberg 1987).  

 

Nyckelord: Projektledning, ledarskap, strategi, multinationella projektgrupper, 

tvärkulturell 
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Abstract 

In times with increasing globalization and when multinational project teams are 

frequently used in organizations, there are good reasons to study how these teams 

can be managed in the best way. The purpose of this study is to explore how pro-

ject managers apply leadership strategies to manage and take advantage of the 

pluralism in projects with multinational project teams. 

The theoretical starting point for the study is the three strategies for leading multi-

national teams that are identified by Chevrier (2003): Laissez-faire leadership, 

relationship orientation and relying on transnational cultures. The basic features of 

the respective strategies are to leave it up to the team members on their own to 

overcome barriers; to promote the development of relations and mutually accepta-

ble procedures; relying on already established professional or organizational cul-

tures. The results have also been related to the image of the Norwegian leadership 

style in existing theory; a leadership that is characterized by equality, collectivism 

and consensus. The empirical basis for the study was collected using semi-

structured qualitative interviews. The interviewees were project managers work-

ing for a Norwegian company with operations in many parts of the world. 

The results show that it is primarily the relationship-oriented strategy (Chevrier 

2003) that is used in the examined context. The use of the relationship-oriented 

strategy is highly congruent with the descriptions of the Norwegian leadership 

style in the studied literature. The strategy applications that were observed in the 

study were mainly emergent strategies, that is, the strategy arises over time 

through consistency in actions, despite the absence of a conscious plan or a set of 

guidelines prepared in advance to deal with the pluralism (Mintzberg 1987). 

 

Key words: Project management, leadership, strategy, multinational project 

teams, cross-cultural 
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All good people agree, 

And all good people say, 

All nice people, like us, are We 

And everyone else is They. 

But if you cross over the sea, 

Instead of over the way, 

You may end by (think of it!) 

Looking on We 

As only a sort of They. 

– Rudyard Kipling, We and They  
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Förord 

Föreliggande studie är skriven för en magisterexamen i projektledning vid Fakul-

teten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. 

Till grund för hela detta arbete ligger vårt intresse för ledarskapet i projekt och vår 

övertygelse om hur betydelsefullt projektledarskapet är för såväl hårda resultat 

som mjuka värden i projektverksamheten. En ledarskapsutmaning som blir central 

i vår allt mer globaliserade värld är att ta vara på de möjligheter som international-

iseringen erbjuder. Vår förhoppning är att studien kan bidra med kunskap, förstå-

else och inspiration inför denna utmaning! 

Vi vill rikta våra varmaste tack till alla som stöttat och hjälpt oss under arbetets 

gång och som gjort det möjligt att genomföra studien – alla projektledare som 

frikostigt har delat med av sina tankar och erfarenheter i intervjuerna, kursled-

ningen på Karlstads Universitet med handledaren Lennart Ljung i spetsen och 

våra kurskamrater som har bidragit med insiktsfulla råd och förslag genom hela 

skapandeprocessen. 

Tack också till familj och vänner som har uppmuntrat oss i arbetet och gett oss tid 

att genomföra det här projektet. 

 

Oslo och Örebro, april 2014 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Maktparadoxen är ett fenomen som kan möta ledare i projekt och andra samman-

hang. Paradoxen inträffar när medlemmar i en grupp har skilda förväntningar på 

ledarskapet och olika uppfattningar om vad som är ett gott ledarskap. Kärn-

punkten i paradoxen är en att en del gruppmedlemmar uppfattar ledare som dele-

gerar uppgifter och beslutsfattande som legitima ledare. För medlemmar som 

istället söker tydlig styrning och inte accepterar delegering, så förlorar dessa le-

dare sin legitimitet. Maktparadoxen försätter ledaren i en situation där delar av 

gruppen ifrågasätter ledarens legitimitet och auktoritet av precis samma skäl som 

gör att andra delar av gruppen accepterar ledaren. (Zander & Butler 2010) 

I takt med att vår vardag globaliseras och pluralismen i arbetsmiljön ökar, så blir 

det vanligare att arbetsgrupper organiseras med medlemmar från flera länder, 

både lokalt och i virtuella, globala team. Diversifieringen i dessa multinationella 

arbetsgrupper innebär att hanteringen av maktparadoxen och andra frågor som har 

sitt ursprung i, eller förstärks av, gruppmedlemmars olika uppfattning, inställning 

eller förväntning får allt större betydelse. 

Samtidigt skapas nya möjligheter när arbetsgruppers samlade kompetenser, erfa-

renheter och perspektiv vidgas. De multinationella teamen förväntas ofta bidra till 

ökad effektivitet och vara en källa till kreativa initiativ (Zander & Butler 2010). I 

en omfattande meta-analys (Stahl et al. 2010) konstateras att växande kulturell 

spännvidd i team leder till vinster genom ökad kreativitet och arbetstillfredsstäl-

lelse, men det leder också till förluster genom konflikter runt uppgiften och mins-

kad social integration. 

Att utnyttja de multinationella teamens styrkor och hantera deras svagheter, så att 

teamens fulla potential utnyttjas och resultaten maximeras samtidigt som grupp-

medlemmarnas välbefinnande värnas, är en tydlig ledarskapsutmaning. Enligt 

Hofstede (1983) så kan nationella, och regionala, kulturskillnader kan bli ett av de 

mest avgörande ledarskapsproblemen i framtiden – särskilt för ledningen av mul-

tinationella, mångkulturella organisationer. Den här studien undersöker aspekter 

av hur projektledare tar sig an den utmaningen. 

1.2 Problemdiskussion 

Projekt är ett välkänt begrepp idag inom många organisationer och verksamheter 

och projektarbetsformen används ofta som ett verktyg för att uppnå olika mål. Det 

kan uppskattas att projektbaserad verksamhet står för en femtedel av världens to-

tala bruttonationalprodukt (Bredillet 2007). Lyckade projekt och effektiv projekt-

verksamhet kan vara direkt avgörande för organisationers framgång och överlev-

nad. 

I projektarbetsformen är det projektledaren som styr projektaktiviteterna och är 

ansvarig för att projektet slutförs (International Organization for Standardization 

[ISO] 2012). Det är projektledaren som ytterst ska lotsa projektet mot målet och 

säkerställa att resurserna utnyttjas effektivt på vägen dit. Vad projektet ska åstad-

komma definieras i form av projektmål som vanligen fastställs av någon som vill 

ha ett resultat, en effekt, och som därför initierar projektet. Det är projektledarens 
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uppgift att se till att planer för hur projektmålen ska förverkligas blir utarbetade 

och genomförda. 

I projektplaneringen görs bland annat övergripande vägval inom viktiga nyckel-

områden. Dessa generella vägval är en förutsättning för ett effektivt samarbete 

och minskar risken för motstridigheter i mer detaljerade frågor och beslut. Vägva-

len är medvetna strategier som ligger till grund för projektgenomförandet. (Jans-

son & Ljung 2004) Dessa strategier kan kallas avsedda strategier. Allmänt kan en 

avsedd strategi definieras som en strategi uttryckt i form av en medveten plan el-

ler en uppsättning riktlinjer som utformas i förväg för att hantera en situation 

(Mintzberg 1987). I projekt förkommer även framväxande strategier. En framväx-

ande strategi definieras av att det finns ett mönster i beslut som fattas och åtgärder 

som vidtas och att detta mönster uppstår utan ett i förväg planerat övergripande 

vägval (Mintzberg 1987). 

I projekt med multinationella projektteam kan pluralismen vara ett nyckelområde 

som förtjänar en strategi. Detta gäller inte minst om gruppen är tillsatt just utifrån 

perspektivet att heterogeniteten ska tillföra fördelar som exempelvis ökad kreati-

vitet eller om man ser stora risker för att kommunikationssvårigheter och dylikt 

kan komma att hämma projektarbetet. 

En angelägen frågeställning som dyker upp i multinationella projektmiljöer blir då 

att analysera hur strategier tillämpas för att utnyttja pluralismen i högsta möjliga 

utsträckning och minimera dess negativa effekter. 

Chevrier (2003) identifierar tre olika strategier för att leda multinationella team. 

Dessa ledarskapsstrategier skiljer sig åt sinsemellan i förhållningssättet till hur 

samarbetet i gruppen ska främjas och hur konflikter ska undvikas. Grunddragen i 

de respektive strategierna är att lämna det upp till projektmedlemmarna att på 

egen hand att överbrygga barriärerna; att främja utveckling av relationer och öm-

sesidigt acceptabla rutiner; att hemfalla till förekommande yrkes- eller organisat-

ionskulturer. 

Den här studien avser att ge en inblick i problemställningen om hur projektledare i 

multinationella projektteam i praktiken tillämpar strategier med avseende på plur-

alismen. 

1.3 Forskningsfråga 

För att undersöka problemställningen har följande forskningsfråga formulerats: 

 Hur tillämpar projektledare ledarskapsstrategier för att hantera och dra 

nytta av den nationella pluralismen i projekt med multinationella projekt-

grupper? 

1.4 Syfte och förväntat resultat 

Genom svaret på forskningsfrågan ökar förståelsen för de strategier som används i 

praktiken för hantera den nationella heterogeniteten i multinationella projektgrup-

per. 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om användningen av ledarskapsstra-

tegier i projekt med multinationell bemanning. Kunskapen kan användas för att ge 

teoretiskt stöd vid projektledarutbildningar med inslag av tvärkulturellt ledarskap. 
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Kunskapen kan också användas av projektledare som ställs inför utmaningen att 

leda projekt med multinationell bemanning och som vill öka möjligheterna att 

lyckas med projekten. 

Resultaten förväntas bekräfta att projektledare använder strategier för att hantera 

och dra nytta av mångfalden i projekt med multinationella team samt ge informat-

ion om vilka strategier som kan användas. Förväntningen baseras på antagandet 

att den nationella pluralismen i multinationella projektgrupper, i sig själv, utgör en 

så viktig framgångsfaktor att projektledningar i någon utsträckning väljer att till-

lämpa strategier för att hantera den.  

Vidare kommer jämförelse med befintlig litteratur på området att göras för att ge 

stöd för den existerande kunskapen eller påvisa alternativa synsätt. 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka strategier på en överliggande och generell 

nivå. Den behandlar inte speciella åtgärder och beteenden. Den tar inte heller upp 

tillvägagångssätt kopplade till specifika teamsammansättningar. 

Studien undersöker enbart strategier för att hantera heterogenitet med avseende på 

medlemmarnas ursprungliga nationalitet. Andra variationer inom teamen – exem-

pelvis ålder, kön, utbildning, yrkesgrupp och personlighet – undersöks inte trots 

att de kan ha minst lika stor påverkan på gruppen. 

Studien samlar erfarenheter från projektledare. Resultatet återspeglar därmed 

vilka ledarskapsstrategier som projektledare använder och upplever som viktiga 

för multinationella projektteam. Det innebär att eventuella avvikande uppfattning-

ar från andra intressentgrupper inte studeras. 

Den empiriska undersökningen genomförs inom en organisation och beskriver 

användningen inom den organisationen. Det är möjligt att företagets kultur, val av 

projektledare, rutiner och processer påverkar resultatet. Intervjuerna styrs dock 

inte till att enbart handla om projekt inom företaget. Projektledare med relevanta 

erfarenheter från andra verksamheter ombeds att lyfta fram även dessa lärdomar 

vid intervjuerna 

Urvalet av intervjupersoner för den empiriska studien görs på en avdelning med 

ungefär 300 anställda inom ett norskt företag i gas- och oljeindustrin. Företaget 

som helhet sysselsätter närmare 30 000 personer i över 30 länder. Mycket av 

verksamheten på den aktuella avdelningen bedrivs i projektform och bemanning-

en är ofta multinationell, så det bedöms finnas tillräckligt med projektledare som 

uppfyller kriterierna för studien; det vill säga projektledare med erfarenhet av att 

leda multinationella projektgrupper. 

Den empiriska studien genomförs enbart med projektledare verksamma i Norge. 

Intervjuerna begränsas dock inte till projektledare av endast norsk nationalitet. 

Att enbart genomföra urvalet av intervjupersoner inom en yrkeskategori, på ett 

företag och i ett land, innebär att studiens allmängiltighet inte kan garanteras, eller 

ens är sannolik, i ett större perspektiv. Studien är följaktligen inte en komplett, 

universell eller statistiskt säkerställd inventering av använda strategier. Resultaten 

bedöms ändå kunna vara av ett allmänt intresse och i synnerhet applicerbara i lik-

nande projektmiljöer. 
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I takt med globalisering och tekniska framsteg blir det allt vanligare med virtuella 

projektteam som fysiskt kan vara utspridda över hela världen. Virtuella team är ett 

intressant ämne i sig. Den här studien tar emellertid inte särskild hänsyn till 

huruvida projektteamen är geografiskt samlokaliserade eller ej. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Följande begreppsdefinitioner används i studien: 

Avsedd strategi – En avsedd strategi är en strategi uttryckt i form av en medveten 

plan eller en uppsättning riktlinjer som utformas i förväg för att hantera en 

situation (Mintzberg 1987). 

Framväxande strategi – En framväxande strategi är en strategi som uppstår över 

tid genom konsekvens i handlingar trots avsaknad av uppsåt om struktur i 

handlingarna (Mintzberg 1987). 

Grupp – En grupp avser ett arbetslag, ofta bemanning i ett projekt. Gruppen har 

ett ledarskap, struktur, någon form av hierarki och utvecklas tillsammans1. 

Grupp och team används synonymt. 

Kultur – Kultur är den kollektiva mentala programmering som särskiljer med-

lemmar av en kategori människor från en annan. Dessa kategorier kan ex-

empelvis vara nationella, etniska, religiösa, organisatoriska eller yrkesmäss-

iga. (Hofstede 1980) 

Ledarskap – Ledarskap är en påverkansprocess i vilken en eller flera personer 

medvetet påverkar andra med ändamålet att leda, strukturera, motivera, 

skapa sammanhang i andras verklighet samt underlätta aktiviteter och relat-

ioner i en grupp eller en organisation (Yukl & Kaulio 2012). 

Ledarskapsstrategi – En ledarskapsstrategi är en strategi som tillämpas i utövan-

det av ledarskap. 

Multinationell projektgrupp – En multinationell projektgrupp är en projektbe-

manning som innefattar teammedlemmar av olika nationalitet. Multination-

ella projektgrupper karaktäriseras vanligtvis av kulturell och språklig 

heterogenitet. 

Projekt – Ett projekt består av en unik uppsättning processer som omfattar sam-

ordnade och styrda aktiviteter med start- och slutdatum, som utförs för att 

uppnå projektmålen. Realiseringen av projektets mål kräver tillhandahål-

lande av leverabler som uppfyller specifika krav. Ett projekt kan vara före-

mål för flera begränsningar. Även om många projekt kan vara liknande, så 

är varje projekt unikt. Varje projekt har en bestämd början och ett slut, och 

brukar delas in i etapper. Projekt genomförs av temporära team. (ISO 2012) 

Realiserad strategi – En realiserad strategi är summan av den del av en avsedd 

strategi som faktiskt genomförs och en framväxande strategi (Mintzberg 

1987). 

  

                                                           
1 Det är därmed en något snävare definition av begreppet grupp än en löst och informellt sam-
mansatt samling individer med något gemensamt som annars kan beteckna en grupp. 
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Strategi – En strategi är ett mönster i ett flöde av åtgärder. Mönstret kan vara så-

väl planerat som oplanerat2. (Mintzberg & Waters 1985; Mintzberg 1987). 

Team – Se grupp.  

                                                           
2 Definitionen av strategi är vald för att den även omfattar strukturer i åtgärder som sker utan att 
det finns en medveten eller i förhand uppgjord plan. Det är alltså en vidare betydelse än att be-
gränsa strategi till motsvara det som i den här studien definieras som avsedd strategi. Genom 
definitionen av strategi kan vi studera alla åtgärder som vidtas för att hantera pluralismen i de 
undersökta projekten, oavsett bakgrunden till åtgärderna. 
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2 Teori 

Det här kapitlet sammanfattar ett urval av relevant teori och litteratur inom områ-

det. Det teoretiska underlaget syftar till att ge en bakgrund till problemställningen 

i studien samt att ge en referens att jämföra de empiriska resultaten mot. 

2.1 Multinationella team 

Bilden av effektiviteten i multinationella och multikulturella team är inte entydig. 

I en meta-analys av 108 empiriska studier av över 10 000 team konstaterar Stahl 

et al. (2010)  att kulturell mångfald i arbetsgrupper inte är direkt relaterad till 

gruppens prestation. Istället kan pluralismen vara både en tillgång och en belast-

ning. Analysen tyder på att kulturell mångfald i team leder till vinster genom ökad 

kreativitet och arbetstillfredsställelse, men förluster genom uppgiftsrelaterade 

konflikter och minskad social integration. 

Earley och Mosakowski (2000) hävdar att framgångsrika kulturellt heterogena 

arbetsgrupper efter hand utvecklar en hybrid-kultur, det vill säga en framväxande 

uppsättning av förenklade regler, normer, förväntningar och roller. Denna fram-

växande kultur blir specifik för gruppen och bidar till en gemensam identitet, un-

derlättar interaktionen samt ökar gruppens effektivitet. Earley och Mosakowski 

(2000) visar ett samband mellan graden av heterogenitet och effektiviteten. Ho-

mogena grupper och mycket heterogena grupper uppvisar högre effektivitet än 

måttligt heterogena. 

I meta-analysen av Stahl et al. (2010) undersöktes även om studiernas slutsatser 

med avseende på de multinationella teamens prestation varierade beroende på 

vilken nivå av kulturella skillnader som undersökts; ytliga demografiska skillna-

der eller djupare skillnader. De typiska ytliga demografiska egenskaperna som 

undersökts i de analyserade studierna är etnicitet och nationalitet.  Djupare kultu-

rella skillnader avser olikheter i gruppmedlemmarnas psykologiska egenskaper 

och det som vanligen studerats är värderingar och attityder. Jämförelsen visar att 

resultaten i de undersökta studierna inte skiljer sig signifikant med avseende på 

demografiska egenskaper och djupare kulturella skillnader med endast ett undan-

tag; kommunikationseffektiviteten har en negativ korrelation med kulturella skill-

nader i de studier som undersökt ytliga demografiska egenskaper, men en positiv 

korrelation i underökningar som undersökt djupare kulturella skillnader. 

Stahl et al. (2010) framhåller därför att de ytliga demografiska egenskaperna i 

praktiken tycks fungera som representanter även för djupare kulturella skillnader. 

Även van Knippenberg och Schippers (2007) konstaterar i en analys av litteratur 

om mångfald i arbetsgrupper att demografiska skillnader i viss utsträckning kan 

behandlas som indikatorer för djupare liggande skillnader. De påpekar dock att 

kunskapen om sambandet mellan demografiska och djupare skillnader, och de 

underliggande processer som styr hur dessa skillnader påverkar, är bristfällig. 

Stahl et al. (2010) konstaterar att nationalitet eller etniskt ursprung ofta används 

som en indikator för en persons kulturella orientering i de analyserade studierna. 

På grund av bland annat gemensamma utbildningsväsen och andra institutionella 

system hävdas generellt att individer från samma land sannolikt har relativt likar-

tade värderingar och övertygelser. Dessutom anses att det är mindre troligt att 

språk och andra kommunikationshinder skapar problem. I team bestående av indi-

vider från olika länder konstateras att skillnader i värderingar, normer för bete-
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ende och olika kommunikationsstilar är en vanlig källa till irritation, missförstånd 

och konflikter. Det påpekas dock att även regionala och intra-nationella skillnader 

kan vara minst lika signifikanta, till exempel mellan fransk- och engelskspråkiga 

kanadensare eller vid företagssammanslagningar. 

2.2 Nationell kultur och ledarskap 

Gannon och Rajnandini (2013) hävdar att mellan en fjärdedel av och hälften av 

våra grundläggande värderingar är kulturberoende. Enligt Newman och Nollen 

(1996) så har det gjorts omfattande studier för att skapa typologier för nationell 

kultur, mäta kulturella skillnader mellan länder och att relatera olikheter i ledar-

skap till dessa kulturskillnader. Man lyfter fram Haire et al. (1963), Laurent 

(1983, 1986), Trompenaars (1993) och Hofstede (1980, 1991) som de mest väl-

kända studierna. Warner-Søderholm (2010) nämner Hofstede (2001) och gruppen 

bakom ett forskningsprojekt kallat GLOBE, House et al. (2004), som två av de 

främsta forskningsteamen inom området. 

Det finns gott om empiriska belägg för att nationella kulturer varierar sinsemellan 

och för att en mängd olika aspekter på ledarskap skiljer mellan olika nationella 

kulturer, inte minst när det gäller strategiskt beslutsfattande och ledarskapsstil, 

enligt Newman och Nollen (1996). Zander (1997) är ett exempel på en studie som 

konstaterat detta och som klassificerar de undersökta länderna i en tvådimension-

ell matris med intensiteten – hög eller låg – i det önskade ledarskapet på ena axeln 

och ledarskapets fokus – coachande eller styrande – på den andra axeln. Ett annat 

exempel är Hofstede (1993) som bland annat skriver att arbetsledning förekom-

mer i alla länder, men att synen på vad detta är varierar från land till land – ibland 

i större utsträckning, ibland i mindre. 

Hofstede et al. (2010) påpekar att strikt, så är konceptet med kultur applicerbart på 

samhällen, inte nödvändigtvis på nationer. Många nationer har dock utvecklats till 

en helhet på någon nivå, även om de omfattar olika folkgrupper och minoriteter. 

Inom nationer som funnits ett tag finns ofta integrerande krafter som exempelvis 

ett dominant språk, gemensamma massmedia, ett nationellt utbildningssystem, ett 

nationellt politiskt system, landslag med stark symbolisk och känslomässig drag-

ningskraft i olika sporter, nationella marknader för varor och tjänster och så vi-

dare. Allt detta bidrar till medborgarnas kollektiva kultur. 

Hofstede et al. (2010) lyfter fram att det också finns nationer som av bland annat 

historiska skäl har stora kulturella skillnader mellan olika grupper och exempel 

där etniska och religiösa grupper kämpar för oberoende från de nationer de tillhör. 

Nationalitet måste därför användas med omsorg vid studier av kulturer och där det 

går att separera resultaten regionalt, etniskt eller religiöst så kan det vara värde-

fullt. 

Även om det är belagt att kulturskillnaderna existerar, så råder inte enighet om hur 

den nationella kulturen, eller de skillnader som förekommer mellan nationella 

kulturer, bör beskrivas och undersökas (Hofstede 2006; Smith 2006; Warner-

Søderholm 2010; Minkov & Hofstede 2011; Minkov & Blagoev 2012 med flera). 

För den här studien, så är det tillräckligt att konstatera att existensen av kulturella 

skillnader och deras samband med olika syn på ledarskapet är vedertagen. 

Nationell kultur spelar en central roll för medarbetares uppfattning om arbete, 

deras inställning till det och hur de förväntar sig att bli behandlade. När ledar-
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skapet är inkonsistent eller oförenligt med dessa djupt rotade värderingar är det 

sannolikt att medarbetare känner sig missnöjda, obekväma och oengagerade. Det 

kan resultera till att de varken kan eller vill prestera väl. Ledarskap som är kon-

gruent med den nationella kulturen ger däremot ett mer förutsägbart beteende och 

högre effektivitet. (Newman & Nollen 1996) 

Hofstede (1993) och Newman och Nollen (1996) hävdar att det inte finns en uni-

versellt applicerbar ledarskapsmetodik, utan att anpassningen av ledarskapet till 

den nationella kulturen är avgörande. I en sammanfattning av GLOBE-projektet 

skriver Dorfman et al. (2012) att resultaten visar att preferenser för vissa ledar-

skapsattribut är kulturellt betingade, men att det även finns såväl universellt öns-

kade ledarattribut, som universellt oönskade ledarskapsattribut. Till exempel så 

visar Den Hartog et al. (1999) utifrån resultaten från GLOBE-projektet och dess 

uppföljningar att egenskaper som entusiasm, risktagande, ambition, självuppoff-

ring, ärlighet, medkännande och egensinnighet hos ledare värderas olika i olika 

kulturer. De konstaterar även att exempelvis vissa aspekter av karismatiskt och 

transformerande ledarskap är tydligt uppskattade oavsett kultur. 

2.3 Ledarskap i multinationella team 

Müller och Turner (2007) framhåller i en undersökning av projektledares ledar-

skapsstil att ledarskapsstilen påverkar projektframgången och att olika ledarskaps-

stilar är lämpliga för olika typer av projekt. För projekt med multikulturell be-

manning drar de slutsatsen att det är viktigt för framgång att ledaren kan motivera 

och leda resurserna, men att strategiskt perspektiv hos ledaren kan påverka pro-

jektresultatet negativt. 

DuBrin (2012) beskriver en god multinationell ledare som en ledare som har 

kompetens och attityd för att överbrygga skillnader i folkras, kön, ålder, sociala 

attityder och livsstilar och som har förmågan att relatera effektivt och motivera 

människor trots dessa skillnader. För att påverka, motivera och inspirera i mång-

kulturella sammanhang, så måste ledaren vara medveten om både uppenbara och 

mer subtila kulturella skillnader. 

Därför bör interkulturella ledare ha intresse av att skaffa kunskap om andra tradit-

ioner och kanske även om främmande språk till någon nivå. En interkulturell le-

dare måste ha tålamod, vara anpassningsbar, flexibel och ha viljan att lyssna och 

lära. Alla dessa egenskaper bidrar till en kulturell finkänslighet, en medvetenhet 

om, och en vilja att undersöka, orsaken till varför individer från andra kulturer 

agerar som de gör, enligt DuBrin (2012).  

Även Bennett (2001) trycker på vikten av lärandet för interkulturella ledare. Fo-

kus ligger på att lära-att-lära och på ömsesidiga anpassningsstrategier som är 

grunden för interkulturell kompetens. Ledare bör utgå från goda kulturella genera-

liseringar, inte stereotyper, skriver Bennett (2001) vidare. Goda kulturella genera-

liseringar baseras på systematisk tvärkulturell forskning och beskriver domine-

rande tendenser bland grupper av människor. Generaliseringarna kan stämma helt, 

delvis eller inte alls för enskilda individer och måste tillämpas som hypoteser som 

är öppna att bekräfta eller avfärda. Ledare i globala organisationer måste medvetet 

kunna skapa en gemensam kultur i gruppen där medlemmarna anpassar sig till 

varandra med avseende på kultur, men även utifrån alla andra faktorer som ålder, 

kön, yrkesgrupp och så vidare. 
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Barzcak et al. (2006) hävdar att språk- och kulturskillnader är två av de största 

utmaningarna för ledare för multinationella projektteam. De föreslår ett antal åt-

gärder för att hantera respektive utmaning. För att överbrygga språksvårigheter 

rekommenderas att viktiga dokument och handlingar distribueras till alla grupp-

medlemmar, att medlemmarna får tid att smälta och besvara informationen, att 

alla möten dokumenteras skriftligt, att medlemmarna utbildas om kommunikat-

ionsutmaningar i multinationella team samt att medlemmarna tillsammans arbetar 

fram en gemensam terminologi med tydliga definitioner. För att hantera kultur-

skillnader så måste projektledaren vara medveten om mångfalden, ha god kom-

munikations- och samarbetsförmåga, lära sig om olika kulturer av de enskilda 

gruppmedlemmarna, erbjuda utbildning om kulturskillnaderna samt engagera 

medlemmarna i diskussioner om varandras kulturer.  

2.4 Strategier för ledarskap i multinationella team 

Brett et al. (2006) har undersökt problem som kan uppkomma i multikulturella 

team. Det man har studerat är vardagsproblem som härstammar från kulturskill-

nader mellan gruppmedlemmar och som hindrar gruppen från att uppnå sin fulla 

potential. Man identifierar fyra dimensioner av kulturella skillnader eller barriärer 

som kan hindra samarbetet och orsaka destruktiva konflikter i teamen. De fyra 

dimensionerna är: direkt kontra indirekt kommunikation, accenter och språksvå-

righeter, olika attityder inför hierarki och motstridiga normer för beslutsfattande. 

Den första dimensionen, direkt kontra indirekt kommunikation, handlar om skill-

nader i hur budskap förmedlas. I vissa kulturer uttrycks budskapet explicit med 

innebörden på ytan. En lyssnare inte behöver veta mycket om sammanhanget eller 

motparten för att tolka informationen. I andra kulturer uttrycks budskapet mer 

inbäddat i det sätt det presenteras på; till exempel genom att ställa frågor istället 

för att direkt peka på problem som uppdagats. Dessa skillnader i kommunikat-

ionssätt kan leda till att viktig information förloras om mottagaren inte kan upp-

fatta eller tolka ett implicit budskap.  De kan också leda till allvarliga relations-

problem om ett explicit budskap får mottagaren att uppleva att man tappar ansiktet 

inför övriga. 

Den andra dimensionen som Brett et al. (2006) har identifierat är accenter och 

språksvårigheter. Missförstånd eller frustration kan uppstå på grund av medlem-

mars brytningar, bristande flyt i språket eller problem med översättningar. Kom-

munikation på språk som inte fullt förstås av hela teamet kan irritera de som inte 

förstår det som sägs och leda till misstroende; speciellt om det inte är gruppens 

arbetsspråk. Medlemmar som inte är flytande i gruppens arbetsspråk kan ha svårt 

att kommunicera sin kunskap. Det finns även en risk att brytningar och språksvå-

righeter påverkar andras uppfattningar om status och kompetens. Frustration och 

otålighet över språksvårigheter kan i förlängningen leda till personliga konflikter 

mellan gruppmedlemmar. 

Den tredje dimensionen handlar om olika attityder inför hierarki. Gruppmedlem-

mar från hierarkiska kulturer förväntar sig olika bemötande beroende på deras 

status i organisationen och behandlar sin omgivning på motsvarande sätt. Grupp-

medlemmar från egalitära kulturer förväntar sig och ger ett likartat bemötande 

oavsett ställning i organisationen. Att hänvisa en fråga till någon i högre ställning 

kan ses som ett lämpligt beteende i en hierarkisk kultur medan det kan skada an-

seendet och trovärdigheten att göra detsamma i en egalitär kultur. Maktparadoxen 
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(Zander & Butler 2010) som nämndes i det inledande kapitlet är ett exempel på 

problem som härstammar ur den här dimensionen av kulturella skillnader. 

Den fjärde dimensionen av kulturella skillnader som kan leda till problem som 

Brett et al. (2006) lyfter fram rör motstridiga normer för beslutsfattande. Det skil-

jer mycket mellan olika kulturer när det gäller beslutsfattande; speciellt med avse-

ende på hur snabbt beslut bör fattas och hur mycket analys de kräver i förväg. De 

som upplever det som viktigt att fatta snabba beslut kan bli frustrerade över de 

som föredrar mer tid och underlag. 

Brett et al. (2006) har, via intervjuer med ledare och medlemmar i multikulturella 

team från hela världen, identifierat fyra strategier som användes i de mest fram-

gångsrika teamen för att hantera problem som uppkommer ur de kulturella skill-

naderna. De fyra strategierna är: anpassning, strukturella åtgärder, ledaringri-

pande samt exkludering. 

Den första strategin, anpassning, handlar om att vara öppen med de kulturella 

skillnaderna och hitta ömsesidigt acceptabla vägar att överbrygga dem. Anpass-

ning fungerar när gruppmedlemmarna är villiga att erkänna och diskutera sina 

kulturella skillnader på ett objektivt sätt och ta ett gemensamt ansvar för att lista 

ut hur man ska samarbeta. Brett et al. (2006)  hävdar att detta är ofta det bästa 

förhållningssättet till de kulturella problemen, eftersom det kräver en mindre le-

darinsats än andra strategier, eftersom gruppmedlemmarna deltar i att lösa pro-

blemen själva och – viktigast av allt – de lär sig i processen. När gruppmedlem-

mar har denna inställning, så kan de både värna det som är angeläget för dem 

själva samtidigt som de engagerar sig i det som är väsentligt för motparten. Denna 

strategi kan också leda till att man utnyttjar gruppens olika styrkor för att nå ett 

bättre resultat. Nackdelen är att det kan ta tid att hitta lösningarna. Den här strate-

gin hävdas vara lämplig för problem orsakade av dimensionerna direkt kontra 

indirekt kommunikation, accenter och språksvårigheter samt motstridiga normer 

för beslutsfattande. 

Den andra strategin som identifierats av Brett et al. (2006), strukturella åtgärder, 

innebär en medveten omorganisation eller omplacering för att eliminera stöteste-

nar mellan grupper eller reducera interpersonell friktion. Den här strategin kan 

vara effektiv när det finns konflikter mellan tydliga undergrupper och när med-

lemmar håller fast vid negativa stereotyper om varandra. Det finns dock en risk att 

strategin inte löser grundorsaken till problem, utan bara tar hand om konsekven-

serna. I ett längre perspektiv kan även andra åtgärder behövas för att helt lösa upp 

problemen. Den här strategin kan vara lämplig när det är fördomar eller upplevda 

statusskillnader kopplade till dimensionen olika attityder inför hierarki som ligger 

bakom problemen. 

Strategi tre, ledaringripande, innebär att ledaren tar på sig rollen som skiljedomare 

och fattar slutgiltigt beslut utan inblandning från gruppen. Detta kan vara ett sätt 

att komma vidare ur låsta positioner. Det finns dock risk att varken gruppen eller 

ledaren får insikt i varför dödläget uppstod från början. Andra risker är att grup-

pen kan blir handlingsförlamad och beroende av att ledaren fattar beslut på fel 

nivå samt att gruppmedlemmar kan känna sig åsidosatta eller motarbeta besluten. 

Ledaringripande kan vara ett bra sätt att tidigt sätta normer för ett team och under-

lätta en uppstart med effektiva processer. Den här strategin kan vara lämplig när 

dimensionen olika attityder inför hierarki har lett till att någon upplever sig ha 
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tappat ansiktet eller när det saknas grundläggande spelregler för gruppens samar-

bete. 

Den fjärde strategin som identifierats av Brett et al. (2006), exkludering, är en 

sista utväg där en eller flera medlemmar lyfts ut från teamet. Det kan ske på eget 

initiativ eller på ledningens begäran. Den här strategin var inte så ofta förekom-

mande, vilket uppgavs kunna vara kopplat till att många av de studerade grupper-

na var projektteam där missnöjda medlemmar kan ha valt att vänta ut projektav-

slutet istället för att lämna gruppen. Exkludering var vanligast när det var starka 

känslor inblandade och situationen inte längre gick att rädda på annat sätt. Att 

gruppmedlemmar exkluderas innebär att gruppen tappar kompetens och att even-

tuella investeringar i dessa medlemmar går förlorade. Den här strategin kan vara 

lämplig när gruppmedlemmar inte kan anpassa sig till gruppens utmaningar och 

inte längre kan bidra. 

Brett et al. (2006) hävdar att det inte finns något givet sätt att hantera multikultu-

rella problem eller konflikter, men genom att förstå de fyra dimensionera av kul-

turella skillnader eller barriärer som kan orsaka problem och genom att bedöma 

vilka förutsättningar som gäller för gruppen kan ledaren välja en lämplig strategi 

för att gå vidare mot en lösning av problemet. 

Trots att de multikulturella teamens utmaningar ofta inte kan hänföras direkt till 

de kulturella skillnaderna, så observerade Brett et al. (2006) att dessa skillnader i 

stor utsträckning ändå låg bakom de problem som behövde hanteras. 

Chevrier (2003) har studerat vilka strategier ledare i tre olika multinationella 

europeiska projekt har använt för att hantera de kulturella skillnaderna inom pro-

jektgrupperna. Den empiriska undersökningen gjordes huvudsakligen genom in-

tervjuer med projektmedlemmar, inklusive projektledare, och genom observation-

er på möten inom projekten. I resultaten identifieras tre olika strategier för att leda 

multinationella team: låt-gå-ledarskap, relationsorientering och gemensam yrkes- 

eller organisationskultur. 

Den första strategin, låt-gå-ledarskap, baseras på att utnyttja projektmedlemmar-

nas individuella tolerans och självkontroll. Här ägnar ledaren inte någon särskild 

uppmärksamhet åt kulturella skillnader inom projektgruppen utan förlitar sig på 

att gruppmedlemmarna själva övervinner kulturbarriärer. Chevrier (2003) hävdar 

att det är enklaste sättet att leda multinationella projektgrupper. Det observerades i 

studien att låt-gå-ledare som möter kulturella skillnader ofta inte bara ignorerar 

dem, utan även anser det berättigat att inte över huvud taget diskutera dem. Denna 

inställning var särskilt tydlig när de tvärkulturella skillnaderna bottnade i histo-

riska motsättningar, men lika behandling trots kulturella skillnader konstaterades 

även i andra fall. 

När ingen medveten hantering av de kulturella skillnaderna finns, så samexisterar 

skilda tolkningar och praxis inom projektgruppen. Det behöver inte hindra pro-

jekten från att uppnå sina mål, men ofta finns ett starkt behov av samarbete inom 

projektet vilket kräver koordinering och kompromisser runt såväl lösningar som 

arbetssätt. I avsaknad av hantering av de tvärkulturella skillnaderna från ledaren 

förväntas, uttryckligen eller underförstått, att gruppmedlemmarna uppvisar tole-

rans och självkontroll för att övervinna dessa svårigheter. Varje medlem får själv 

ta ansvar för att göra eftergifter för att gruppen ska fungera. 
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Den här ledarskapsstrategin skapar enligt Chevrier (2003) frustration i hos pro-

jektmedlemmarna. Ofta tillåts potentiella konflikter att förbli latenta. I informella 

nationella grupper uttrycks negativa åsikter om andra som ett sätt att hantera fru-

strationer som uppkommer när man ständigt måste uppvisa självkontroll. Att ide-

ligen anpassa sig för att underlätta gruppens samarbete kan betyda att ge upp in-

tressantare lösningsalternativ och att nivån på projektresultatet sänks. 

Den andra strategin för att leda multikulturella projektteam som Chevrier (2003) 

identifierar, relationsorientering, går ut på en strävan att projektmedlemmarna ska 

lära känna varandra och prova sig fram för att upptäcka vad som är acceptabelt för 

alla parter. För att underlätta relationsbyggandet kan projektledningen till exempel 

anordna sociala aktiviteter för projektmedlemmarna. 

Personliga relationer underlättar utvecklingen av ömsesidiga överenskommelser 

och ad hoc-lösningar på kulturella svårigheter. Efter hand kan strategin leda till 

effektiva rutiner även om man inte alltid har full förståelse andras tolkningar av 

sammanhanget. 

Begränsningen i strategin ligger i att empiriska justeringar av samarbetet inte 

nödvändigtvis löser eventuella konflikter. När projektdeltagare byts eller situat-

ionen förändras av andra skäl, så kan tidigare pragmatiska överenskommelser 

sluta gälla. Dessutom, så är den positiva dynamiken när människor lär känna 

varandra inte självklar. I studien observerades även att täta kontakter kan förstärka 

negativa stereotyper och polarisering mellan kulturella grupper. 

Den tredje strategin som Chevrier (2003) identifierar, gemensam yrkes- eller or-

ganisationskultur, är att utnyttja befintliga transnationella kulturer. Ledare för in-

ternationella projektgrupper kan till exempel utnyttja yrkeskulturer eller företags-

kultur för att ena projektmedlemmarna och överbrygga kulturella barriärer. Att 

fokusera på till exempel tekniska diskussioner används som ett sätt att undvika 

kulturfrågor. Yrkeskulturen fungerar som en katalysator och en gemensam platt-

form som underlättar den tvärkulturella kommunikationen. 

Betydelsen av yrkeskultur som förenande faktor kan dock förminskas av att det 

även inom en yrkesgrupp kan finnas skillnader i exempelvis hur man angriper 

olika typer av problem. En yrkesgrupps status och inflytande kan också variera 

mellan länder, vilket kan leda till svårigheter att identifiera sig med varandra. 

Dessutom samlar internationella projekt ofta resurser från olika yrkeskategorier 

för att skapa positiva synergier. Då är det vanligt att den yrkesgemensamma kul-

turen reduceras till en mer urvattnad branschkultur. 

Ett alternativ till att utnyttja en gemensam yrkeskultur inom projektgruppen är att 

istället använda en organisationskultur. Företagskulturer förmedlar institutionella 

beteendenormer som de anställda förväntas följa oavsett nationalitet. En företags-

kultur kan bidra till tvärkulturell effektivitet genom att ge trygghet i mötet och 

samarbetet med andra nationaliteter och ger ett ramverk för arbetet. 

I studien observerar dock Chevrier (2003) att det kan vara svårt att etablera före-

tagskulturen i projektgrupper och att olika enheters subkulturer kan vara mer in-

flytelserika än företagets. Även om företagskulturen kan ge stöd för att hantera 

ytliga problem genom gemensamma normer, så kan den inte hjälpa till att lösa 

konflikter där det finns fundamentala kulturella skillnader i synen på situationen. 

Dessutom så kan en transnationell företagskultur, som är förenlig med grundläg-
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gande uppfattningar i alla inblandade kulturer, bara grundas på det som är gemen-

samt för dessa kulturer vilket minskar handlingsutrymmet. En sådan strategi leder 

till att kulturella skillnader undertrycks istället för att de utnyttjas till projektets 

fördel. 

Zander et al. (2012) ser också en risk den här strategin leder till en team-kultur 

som karaktäriseras av att den endast omfattar den minsta gemensamma nämnaren 

i de ingående kulturerna. Det leder till att man kan gå miste om de positiva effek-

ter som multikulturella team erbjuder. Maznevski och Zander (2001 refererad 

Zander et al. 2012) föreslår att en gemensam team-kultur kombineras med indivi-

duellt ledarskap för att undvika att teamet måste anamma den absolut minsta ge-

mensamma kulturella nämnaren. Med ett delvis individuellt ledarskap kan även 

maktparadoxen som nämndes inledningen undvikas. Wu et al. (2010) varnar dock 

för att ett differentierat ledarskap leder till minskad effektivitet i gruppen genom 

att skapa skillnader i identifikation med ledaren och lägre verkningsgrad både 

individuellt och kollektivt, jämfört med ett gruppfokuserat ledarskap. De hävdar 

att ledaren måste anpassa graden av individuellt ledarskap efter situationen. 

Chevrier (2003) påpekar att de tre strategierna inte är exklusiva; en ledare kan 

använda flera strategier parallellt i olika situationer inom samma projekt. Ledare 

på olika nivåer inom ett projekt kan också utnyttja olika strategier. Vidare är valet 

av strategi för att hantera tvärkulturella skillnader kulturbundet i sig självt, enligt 

Chevrier (2003). 

Utifrån en analys av begränsningarna i de identifierade strategierna och befintlig 

litteratur om tvärkulturellt samarbete, så föreslår Chevrier (2003) en alternativ 

strategi. Den föreslagna strategin bygger på två grundläggande antaganden. Det 

första antagandet är att effektivitet i internationella projektgrupper förutsätter att 

medlemmarna har en djup förståelse för varandras referens- och tolkningsramar. 

Det andra antagandet är att man inte kan förvänta sig att sådan förståelse uppstår 

som ett naturligt resultat av interaktionen mellan projektmedlemmarna. Chevrier 

(2003) föreslår en strategi där en kulturell medlare används för att skapa förståelse 

för varandras referens- och tolkningsramar och för att ta fram acceptabla kom-

promisser. Genom att medlaren på ett strukturerat sätt låter medlemmarna lyfta 

problematiska situationer som de har upplevt till diskussion, så arbetar man fram 

tvärkulturella handlingsmönster som är anpassade till just den aktuella gruppen. 

2.5 Ledarskap och kultur i Norge 

Grenness (2003) har undersökt hur skandinaviska chefer uppfattar sig själva som 

ledare. I studien konstateras att ledarskapet i de skandinaviska länderna inte skiljer 

sig signifikant mellan länderna, men att det skiljer sig mot icke-skandinaviska 

länder. Det konstateras också att cheferna har en medvetenhet om den kulturella 

kontext de verkar i. Chefer i de skandinaviska länderna uttrycker att de uppskattar 

kollektivism, koncensus, delad makt, samarbete och deltagande och den typiske 

skandinaviske ledaren karaktäriseras av frasen primus inter pares – främst bland 

jämlikar. Cheferna angav två olika skäl till detta ledarskap. Ett skäl var förankrat i 

skandinavisk historia och tradition av att ligga i framkant när det gäller humanise-

ring och demokratisering av arbetet och vissa chefer uttryckte stolthet i att vara en 

del av det. Andra chefer såg ledarskapet som en konsekvens av att man ansåg att 

det är så det fungerar i skandinaviska organisationer och att man helt enkelt an-

passar sig till det. 
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Smith et al. (2003) skriver att tidigare studier har visat att nordiska chefer genom-

gående beskrivs som individualistiska, men även att de ser mer jämlikt på köns-

roller och är mer relations- och medarbetarorienterade än chefer i övriga Europa. 

De nordiska cheferna förlitar sig i större utsträckning på underordnade och kolle-

gor och mindre på formella regler och överordnade. Tidigare studier visar dock 

även på att det finns skillnader både inom och mellan de nordiska länderna (Smith 

et al. 2003). 

Smith et al. (2003) undersökte i vilken utsträckning cheferna förlitade sig på olika 

sorters vägledning för att hantera vardagssituationer. De norska cheferna uttryckte 

att man förlitar sig på underordnade och kollegor samt utbredda nationella värde-

ringar om vad som är rätt i relativt hög grad. Smith et al. (2003) har även analyse-

rat vilka de tydligaste skillnaderna mellan chefer i Norge och Sverige. Utifrån 

analysen identifierar de potentiella problemområden vid norsk-svenska samar-

beten. Med utgångspunkt i skillnaderna, så förutsägs att de norska chefernas fokus 

på kollegor och samarbete och de svenska chefernas fokus på formella regler och 

procedurer kan leda till konflikter. 

Warner-Søderholm (2012) har i en studie applicerat GLOBE-projektets metodik i 

en studie av norska mellanchefer och sedan jämfört sina resultat med motsvarande 

data för Sverige och Danmark från GLOBE. Resultaten visar att alla tre skandina-

viska samhällen är egalitära – de värderar att makt distribueras ner i organisation-

en, direkthet, beslutskoncensus och jämlika könsroller. Liksom Smith et al. (2003) 

identifierar Warner-Søderholm (2012) också att det finns vissa skillnader mellan 

länderna. 

Chefer i Norge lägger större värde vid direkthet och jämlikhet samt har större to-

lerans för osäkerheter jämfört med svenska och danska chefer. Dessutom visar 

ledarskapet i Norge högre humanorientering och gruppkollektivism. I samhällen 

som kännetecknas av hög humanorientering är altruism, godhet, vänlighet, kärlek 

och generositet framträdande motiverande faktorer som styr människors beteende. 

Samhällen med hög grad av gruppkollektivism kännetecknas av att individerna i 

hög grad uttrycker stolthet, lojalitet och sammanhållning i sina organisationer 

eller familjer. Större inriktning mot humanorientering och gruppkollektivism in-

dikerar ett starkare fokus på en mer inkluderande ledarstil. (Warner-Søderholm 

2012) 

Hofstede (1980) har utifrån ett empiriskt underlag definierat en typologi för att 

beskriva kultur på ett sätt som möjliggör kvantitativa jämförelser mellan olika 

samhällen och undersökt kulturskillnader mellan ett antal nationer inom ramen för 

ett multinationellt företag. Typologin har ursprungligen fyra dimensioner: maktdi-

stans, individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande. I ett kompletterande 

arbete har Hofstede och Bond (1988) lagt till en femte dimension som Hofstede 

(1991) senare valt att definiera som långsiktighet. 

Längs dessa fem dimensioner kan nationer jämföras med varandra. Hofstede et al. 

(2010) definierar för jämförelsen en numerär skala för varje dimension. Skalan är 

relativ och syftar enbart till att tydliggöra hur nationerna förhåller sig till varandra 

i respektive dimension. Med typologin och skalan kan kulturen i Norge beskrivas 

enligt figuren nedan. Även Sverige finns med i figuren för jämförelse. 
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Fig.  1  Kultur i Norge och Sverige, baserad på Hofstede et al. (2010) 

Maktdistans definieras som den utsträckning i vilken mindre inflytelserika med-

lemmar i institutioner och organisationer inom ett land förväntar sig och accepte-

rar att makten är ojämlikt distribuerad. I den här dimensionen ligger Norge lågt 

bland de undersökta länderna; plats 69 av 76 undersökta nationer och regioner. 

Man fordrar alltså en relativt jämlik maktfördelning i Norge. Norge får 31 på den 

relativa skalan i den här dimensionen. Övriga undersökta länder ligger från 11 till 

104. (Hofstede et al. 2010)  

Individualism definieras som samhällets grad av koppling mellan individer. I ett 

samhälle med hög individualism förväntas alla att ta hand om sig själv och sin 

närmaste familj. I ett samhälle med låg individualism, det vill säga hög kollektiv-

ism, integreras människor från födseln och framåt i starka, sammanhängande i 

grupper, som under hela livstiden fortsätter att skydda dem i utbyte mot lojalitet. I 

denna dimension ligger Norge bland de högre; 17 av 76 nationer och regioner. 

Norge får 69 på den relativa skalan i den här dimensionen. Övriga undersökta 

länder får från 6 till 91. (Hofstede et al. 2010) 

Maskulinitet definieras som samhällets grad av avgränsning mellan emotionella 

könsroller. I ett samhälle med hög grad av maskulinitet förväntas män vara be-

stämda, hårda och fokuserade på materiell framgång, medan kvinnor ska vara mer 

måttliga, mjuka och beröras av livskvalitet. I ett samhälle med låg grad av mas-

kulinitet, ett feminint samhälle, så överlappar de emotionella könsrollerna 

varandra och både kvinnor och män förväntas vara måttliga, mjuka och beröras av 

livskvalitet. Norge ligger näst lägst ner på skalan när det gäller maskulinitet, på 

31

69

8

50

35
31

71

5

29

53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Kultur i Norge och Sverige enligt Hofstede et al. (2010)

Norge Sverige



 24 

plats 75 av 76 nationer och regioner. Norge får 8 på den relativa skalan i den här 

dimensionen. Övriga undersökta länder hamnar från 5 till 110. (Hofstede et al. 

2010) 

Osäkerhetsundvikande definieras som den grad till vilken medlemmar av en kul-

tur upplever sig vara hotade av mångtydiga eller obekanta situationer. I den här 

dimensionen så placerar sig Norge i mitten av den nedre halvan; 59 av 76 nationer 

och regioner. Norge får 50 på den relativa skalan i den här dimensionen. Övriga 

undersökta länder hamnar från 8 till 112. (Hofstede et al. 2010) 

Det kan noteras att Hofstede et al. (2010) presenterar ett omvänt förhållande mel-

lan Norge och Sverige jämfört med Warner-Søderholm (2012) när det gäller ac-

ceptans för osäkerhet. 

Långsiktighet definieras som graden av främjande av egenskaper som är oriente-

rade mot framtida belöningar – i synnerhet uthållighet och sparsamhet. Låg lång-

siktighet, det vill säga kortsiktighet, står för fokus på det förflutna och nuet – ty-

piskt innebär det respekt för traditioner, att hög vikt fästs vid att rädda ansiktet 

och att uppfylla sociala förpliktelser. Norge ligger något under snittet med avse-

ende på långsiktighetsdimensionen; 57 av 93 undersökta nationer och regioner. 

Norge får 35 på den relativa skalan i den här dimensionen. Övriga undersökta 

länder hamnar från 0 till 100. (Hofstede et al. 2010)  
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3 Metod 

Det här kapitlet beskriver tillvägagångssättet för studiens empiriska undersökning. 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Holme och Solvang (1997) skriver att kvalitativa forskningsmetoder används för 

att samla in information och få en djupare förståelse av det fenomen som studeras 

med en ringa grad av formalisering. De skriver vidare att kvalitativa intervjuer är 

en sådan forskningsmetod. Den kvalitativa intervjun baseras på en undersöknings-

situation där undersökare tillsammans med intervjupersoner för ett vanligt samtal. 

För att uppnå objektiva resultat är det att föredra att forskaren låter den intervju-

ade formulera sina åsikter och att forskaren själv går in i rollen som den intresse-

rade, förstående lyssnaren. Författarna menar också att själva undersökningspro-

cessen och framväxten av resultaten sker ständig växelverkan mellan teori och 

empiri, mellan forskare och undersökningspersoner. (Holme & Solvang 1997) 

För den här studien så bedömer vi att kvalitativa intervjuer med projektledare är 

ett lämpligt sätt att inhämta det empiriska underlaget. Det ger möjlighet att få en 

uppfattning om intervjupersonernas inställning och tankar utan att formen leder 

eller styr svaren. Det är viktigt eftersom den empiriska undersökningen syftar till 

att utreda hur projektledarna definierar och använder strategier, vilket bedöms 

beskrivas bäst i deras egna termer.  

Vi använder semistrukturerade intervjuer där samtalet utgår från ett antal frågor 

som tillhandahålls till intervjupersonerna i förväg för att ge möjlighet till förbere-

delse. Syftet med att använda fastställda frågor är att fokusera intervjuerna samt 

att möjliggöra tydlig sammanställning och jämförelse av svaren. 

Frågorna formuleras öppna, icke-ledande och förväntas inte ha negativ inverkan 

på samtalet i den kvalitativa intervjun. Eftersom vissa intervjuer genomförs på 

engelska så kommer frågorna att översättas. Den fria formen i de kvalitativa inter-

vjuerna ger möjlighet att förtydliga och ställa följdfrågor om intervjupersonerna 

verkar missuppfatta frågor på grund av exempelvis översättningen. Därför bedö-

mer vi att det är låg risk att översättningen i sig påverkar intervjuresultaten. 

Alvesson och Sköldberg (1994) betonar att kvalitativ forskning kräver att under-

sökarna använder sig av noggranna tekniker för databearbetning. Våra intervjuer 

spelas in i syfte att undvika omfattande upptagning av anteckningar vid intervju-

tillfället. Inspelning säkerställer också möjligheten att gå tillbaka till materialet 

vid behov i senare skeden av arbetet. Intervjuerna dokumenteras objektivt genom 

direkta transkriberingar varvade med neutrala sammanfattningar av det inspelade 

materialet. De dokumenterade intervjuerna återfinns bilagda till rapporten. Inter-

vjumaterialet sammanställs och tolkas sedan i analysarbetet vid utvärderingen, se 

stycke 3.4, Utvärdering och bedömning av intervjusvar, nedan. 

Intervjuerna förväntas ge kunskap om och förståelse för projektledarnas använd-

ning av strategier för att hantera pluralismen i multinationella projektgrupper samt 

faktorer som påverkar tillämpningen. Därigenom ges möjlighet att besvara forsk-

ningsfrågan. 
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3.2 Urval av intervjupersoner 

Syftet med kvalitativa studier är att skapa en förståelse för vissa företeelser och 

det räcker normalt inte med ett djupgående studium av en enda persons erfaren-

heter. För att skapa en mer fullständig uppfattning om studerade fenomenet efter-

strävas ofta så stor variationsbredd som möjlig i urvalet av undersökningsperso-

ner. (Holme & Solvang 1997) 

Trost (2005) framhåller att för kvalitativa studier är det oftast inte intressant med 

representativa urval i statistisk mening. Istället vill man normalt få så stor variat-

ion som möjligt. Det beror på att kvalitativa studier karaktäriseras av att fokus 

ligger på att få en så komplett bild som möjligt av de mönster eller varianter av ett 

fenomen som förekommer; om ett mönster förekommer ofta eller enbart i enstaka 

fall är av underordnad betydelse. (Trost 2005) 

Det innebär att man normalt bör välja ut en grupp eller flera personer med olika 

ålder, bakgrund och så vidare. Urvalet av undersökningspersoner är en avgörande 

del av undersökningen och bör inte ske vare sig slumpmässigt eller av tillfällig-

heter; det bör göras systematiskt utifrån medvetet formulerade kriterier eller teo-

rier för att öka sannolikheten för att studien ska besvara forskningsfrågan på ett 

effektivt och adekvat sätt. Intervjupersonerna måste också ha förmågan att ut-

trycka sig och en villighet att delta i studien. (Holme & Solvang 1997) 

För den här studien kommer subjektivt urval att användas som urvalsstrategi för 

att välja ut intervjupersonerna. Denscombe (2009) beskriver det subjektiva urvalet 

som en strategi där forskaren har viss kännedom om de människor eller företeelser 

som ska undersökas och utifrån dessa kunskaper väljer vissa av dem eftersom det 

är troligt att just dessa personer kan ge de mest värdefulla data. Det ger möjlighet 

att koncentrera sig på intervjupersoner som ger en bredare variation för att belysa 

forskningsfrågan (Denscombe 2009). 

Ett tiotal projektledare kommer initialt att kontaktas med en förfrågan om en in-

tervju för vår studie. Samtliga kontaktade projektledare är aktiva inom samma 

avdelning på ett företag inom olje- och gasindustrin i Norge. Via företagets intra-

nät ges möjlighet att ta reda på bakrundsdata om tänkbara intervjukandidater; till 

exempel kön, utbildning, antal års arbetslivserfarenhet och arbetsort. Spridning 

inom dessa faktorer förväntas vara intressant för att få önskad variationsbredd vid 

urvalet av projektledare att intervjua. Tillgången till denna information ger oss 

möjlighet att genomföra ett subjektivt urval för att få ett relevant sampel som har 

god spridning med avseende på bakgrundsdata. Dessutom har en av oss viss kän-

nedom om ett antal av de tänkbara intervjupersonerna vilket kan bidra vid urvalet. 

Urvalet redovisas i empiridelen av rapporten.  

Trost (2009) skriver att studiens syfte påverkar hur många intervjuer som behövs, 

men påpekar att man vanligen bör begränsa undersökningen till en handfull inter-

vjuer för att få ett hanterbart material med möjlighet till både överblick och insyn i 

detaljer. Holme och Solvang (1997) uttrycker att undersökarna måste genomföra 

så många intervjuer som det krävs att få tillräcklig med information för studien. 

Om det visar sig att det tänkta antalet intervjuer i vår studie är för lågt för att ge 

relevanta resultat – det vill säga om analysen inte visar några uttryckliga mönster i 

intervjusvaren från de planerade intervjuerna – eller om intervjupersonerna saknar 

tillämplig erfarenhet, så utökar vi antalet intervjuer efter hand. 
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3.3 Formulering av intervjufrågor 

Enligt Holme och Solvang (1997) bör forskaren i förväg skaffa sig grov uppfatt-

ning om vilka faktorer som är betydelsefulla för det studerade fenomenet. Det är 

viktigt att dessa områden täcks in under intervjun. Författarna påpekar att man 

även måste vara öppen och ta hänsyn till andra idéer och uppfattningar som fram-

kommer under intervjuernas gång. Generellt menar författarna att intervjufråge-

ställningen ska vara spännande, fruktbar och enkel och pekar på att den nya kun-

skapen bör vara både möjlig att skapa, önskvärd och bidra till utvecklingen. 

(Holme & Solvang 1997) 

Inför intervjuarbetet, så kommer vi att genomföra en översyn av teori i befintlig 

litteratur och tidigare avhandlingar inom området. En sammanfattning av denna 

litteraturstudie återfinns tidigare i rapporten. Resultaten från litteraturstudien an-

vänds som underlag vid frågeformuleringen för att öka sannolikheten att frågorna 

omfattar de områden som är relevanta för vår forskningsfråga. 

Intervjufrågorna formuleras huvudsakligen i två kategorier, strategiinformation 

och bakgrundsinformation. Den första kategorin av intervjufrågor, strategiinform-

ation, är de centrala frågorna för studien och syftar till att samla in information om 

projektledarnas användning av strategier för att hantera mångfalden. Frågorna är 

uttalat inriktade mot strategier, men de berör även åtgärder och effekter. Eftersom 

strategierna utgörs av mönster i åtgärder, så antas svaren i viss utsträckning över-

lappa varandra. Detta är avsiktligt för att få en utförligare bild av strategierna ge-

nom att samla in information som kan användas för att analysera även framväx-

ande och realiserade strategier. För att konkretisera svaren på frågor i denna kate-

gori så ombeds projektledarna att besvara frågorna utifrån ett specifikt projekt 

med multinationell bemanning som de har varit ansvariga för. Om projektledarna 

väljer att även ta upp relevanta erfarenheter från andra projekt, så värderas dessa 

på samma sätt som om de berör det utvalda projektet. 

Den andra frågekategorin syftar till att samla in bakgrundsinformation om inter-

vjupersonerna, om de utvalda projekten och om de intervjuade projektledarnas 

inställning till multinationella projektgrupper. Dessa frågor ska skapa en bas för 

analys av svaren och deras validitet. Eventuellt kan dessa svar användas även för 

att identifiera samband mellan strategier och olika andra parametrar som exem-

pelvis projektledarens egen nationalitet eller erfarenhet. 

För att ta tillfället att lära utifrån gjorda erfarenheter, så ber vi även projektledarna 

att dela med sig av sina viktigaste lärdomar av att leda multinationella projekt och 

berätta vilka råd de vill ge till andra som ställs inför den utmaningen. Dessa mer 

generella frågor och svar redovisas i bilagorna, men berörs inte vidare i rapporten 

om inte svaren har en direkt koppling till forskningsfrågan och bidrar till att be-

svara den.  

De använda frågeformuleringarna, inklusive engelsk översättning och en kortfat-

tad beskrivning av varje frågas syfte, återfinns i bilaga I. 

3.4 Utvärdering och bedömning av intervjusvar 

Enligt Holme och Solvang (1997) kan intervjusvaren förväntas innehålla påståen-

den om en rad företeelser som är mer eller mindre knutna till den företeelse som 

står i fokus för undersökningen; påståenden som speglar vissa värderingar och 
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grundläggande uppfattningar hos den intervjuade. Lämpligen sammanfattar fors-

karen intervjuresultaten för att underlätta analysen. Man kan också kategorisera 

eller beskriva svaren i tabellform för att stötta analysarbetet. Utifrån denna struk-

tur kan man sedan göra en bedömning av företeelse man undersöker. (Holme & 

Solvang 1997) 

Alvesson och Sköldberg (1994) uttrycker att kvalitativ forskning måste följa nå-

gon genomtänkt logik i interaktionen med det empiriska materialet. Denscombe 

(2009) betonar att meningen i kvalitativa data alltid inbegriper en tolkningspro-

cess där forskaren producerar mening ur det insamlade materialet. 

Vi analyserar och tolkar intervjusvaren i två dimensioner i vår uppsats. Den första 

dimensionen är en sammanställning av svaren i frågeledd, det vill säga att samt-

liga svar på respektive fråga grupperas. Denna sammanställning förväntas ge svar 

på i vilken omfattning strategier används samt skapa en samlad bild av bakgrunds-

informationen – exempelvis projektledarnas erfarenhet – som grund för bedöm-

ning av svarens validitet. 

Den andra dimensionen syftar till att undersöka vilka strategier som används. Där 

tolkas intervjusvar på frågorna i strategikategorin och delar av svaren sorteras in i 

strategiledd, det vill säga informationen kopplas till olika strategier. Om strategi-

erna från litteraturstudien visar låg grad av överensstämmelse med de empiriska 

resultaten, så strävar vi efter att istället definiera nya strategier med utgångspunkt 

från intervjusvaren. 

Analys av omfattningen av strategianvändningen och vilka strategier som tilläm-

pas i de multinationella projekten förväntas besvara forskningsfrågan. 

Empiriresultaten analyseras och jämförs med kontentan av litteraturstudien och 

våra slutsatser från analyserna redovisas senare i rapporten.  

3.5 Etik och trovärdighet 

Att delta i en kvalitativ intervju är frivilligt. Det är viktigt att den intervjuade får 

reda på vad det är de medverkar i. Undersökaren måste berätta och komma över-

ens i förväg med intervjupersonen om vad som kommer att ske under intervjutill-

fället, till exempel om samtalet kommer att bandas eller filmas. (Holme & Sol-

vang 1997) 

Även Alver och Øyen (1998) framhåller att forskaren ska visa respekt för att indi-

viden har rätt att veta vad de upplysningar som lämnas skall användas till och de 

lägger stor vikt vid kravet på frivilligt, informerat samtycke från intervjupersoner-

na.   

Vid första kontakten med de utvalda personerna för vår undersökning, så informe-

ras de om studien, varför de är tillfrågade om medverkan och hur intervjumateri-

alet kommer att användas. De tillfrågas också om eventuella speciella önskemål 

eller villkor. Det kan röra sig om exempelvis att avstå från inspelning eller krav på 

anonymisering av namn, projektnamn eller kundnamn. 

Genom hela rapporten, så anonymiseras intervjuerna och varje intervju refereras 

med ett eget nummer. Nummerordningen motsvarar den ordning intervjuerna ut-

förs i. Anonymiseringen är inte totalt ogenomskådlig. För en person med insyn på 
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den avdelning där undersökningen genomförts är det sannolikt att vissa intervju-

personer kan identifieras utifrån urvalsdata och intervjusvar. 

Även företaget där undersökningen genomförs anonymiseras såtillvida att det 

genom hela rapporten refereras till som företaget. 

Intervjupersonerna erbjuds att ta del av den färdiga studien när den är komplett 

och godkänd. 

Eftersom kvalitativa intervjumetoder baseras på närhet och förståelse mellan fors-

karen och undersökta personer, så kan undersökningspersoner bete sig på ett sätt 

som de tror att forskaren förväntar sig. Det vill säga att de kanske inte beter sig 

som de skulle ha gjort i normal situation. (Holme & Solvang 1997) 

Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att olika överväganden måste göras innan 

man bestämmer sig för utifrån vilka grundprinciper intervjun kan tolkas. Det är 

viktigt att man överväger hur man bedömer intervjusvarens karaktär. Man måste 

vara medveten om att det inte finns några garantier för att inte hela eller delar av 

intervjumaterialet är fiktiva. (Alvesson & Sköldberg 1994).  

Målsättningen i den här undersökningen är att undersökare och frågor ska vara 

neutrala och inte påverka intervjupersonerna eller deras svar så att resultaten för-

vanskas. Intervjuformen ger möjlighet att förklara frågorna vid misstanke om 

missförstånd, att be intervjupersoner att förtydliga sina svar och kommer även att 

ge oss en uppfattning om hur säkra intervjupersonerna är i sina svar. Grundprinci-

pen för tolkningen av svaren är ett antagande om att de tillfrågade projektledarna 

inte har något betydande incitament eller intresse för att förvanska eller försköna 

sina svar. Studiens empiriska resultat bygger på de svar som avges i intervjuerna 

och sanningshalten eller objektiviteten i svaren kontrolleras inte. 

En av oss är anställd hos det företag där den empiriska studien genomförs och 

sannolikt har viss tidigare bekantskap med någon eller några av de personer som 

intervjuas. Detta kan innebära kännedom om exempelvis en projektledares ledar-

stil och annat, vilket i sin tur kan medföra att undersökaren ofrivilligt påverkar 

intervjusvaren. Medvetenhet om denna risk måste finnas vid dessa intervjuer för 

att undvika oönskad påverkan. För att motverka sådan påverkan strävar vi efter att 

genomföra intervjuerna tillsammans, så att den av oss som inte känner intervju-

personen kan uppmärksamma och avstyra eventuell påverkan. 

Syftet med att göra studien bottnar i en nyfikenhet på gott projektledarskap. Det 

föreligger inga önskemål eller påtryckningar från företaget i syfte att påverka 

undersökningen. Inte heller utgår någon ersättning för studien från företaget. Det 

innebär att studiens resultat inte styrs eller påverkas av företaget i allmänhet eller 

av anställningsförhållandet mellan företaget och den ena undersökaren i synner-

het. 

Denscombe (2009) hävdar det inte är lätt för utomstående att bedöma trovärdig-

heten i kvalitativ forskning enligt traditionella mått på forskningskvalitet och för-

ordar därför ett mer pragmatiskt perspektiv. Vi har valt att redovisa frågor, inter-

vjusvar och våra analyser för att ge full transparens och möjlighet att granska och 

värdera trovärdighet, tillförlitlighet och objektivitet i vår studie.  
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4 Empiri 

Det här kapitlet sammanfattar de genomförda intervjuerna. Vår strävan är att 

sammanfattningarna ska vara så neutrala som möjligt; analyser och tolkningar 

sparas till efterföljande kapitel. Intervjuerna är dokumenterade och frågorna och 

projektledarnas svar återfinns i bilaga I och bilaga II. 

I sammanfattningarna som följer anges intervjunummer kursivt inom parentes i 

samband med respektive svar. 

4.1 Intervjuer och intervjupersoner 

Intervjuerna genomfördes under november och december 2013 på ett av företagets 

kontor, Fornebu, där en av oss träffade intervjupersonerna. Den andra av oss del-

tog via bildsamtal från Sverige med undantag för intervju nummer 4, 7 och 8 som 

genomfördes enbart av den av oss som var på plats på Fornebukontoret. Samtliga 

intervjudeltagare accepterade att samtalet spelades in. 

Intervjuerna uppskattades i förväg kunna genomföras på cirka en timme per inter-

vju. Utfallet blev mellan 40 minuter och upp till en och en halv timme. Detta var i 

stor utsträckning beroende av projektledarens intresse och möjlighet att avsätta 

tid. Längre intervjuer bidrog med mer information från intervjupersonen.  

Vid avdelningen där den empiriska studien har genomförts arbetar sammanlagt 22 

personer i befattningen projektledare. Av dessa har nio stycken intervjuats i 

undersökningen. Urvalet av intervjupersoner och de parametrar som använts vid 

urvalet redovisas i Tabell 1 nedan. De personer som intervjuades representeras i 

tabellen av ”Ja” följt av intervjuns nummer i intervjukolumnen. De personer som 

tillfrågats om intervju men tackat nej representeras av ”Nej, avböjt” och de som 

inte tillfrågats markeras ”Nej”. 

En kvinnlig och åtta manliga projektledare intervjuades.  

 

Person Intervju Arbetslivs-

erfarenhet 

Kön Akademisk 

utbildning 

Kontor 

A Ja, 1 ~ 20 år Man Ph.D. Fysik Fornebu 

B Ja, 2 ~ 2 år Man Okänd Tranby 

C Ja, 3 ~ 20 år Man Okänd Fornebu 

D Ja, 4 ~ 40 år Man BEng Tranby 

E Ja, 5 ~ 25 år Man Ingenjör Fornebu 

F Ja, 6 ~ 25år Man Ingenjör, BI Fornebu 

G Ja, 7 ~ 20 år Man MSc Tranby 

H Ja, 8 ~ 5 år Man Ingenjör Tranby 

I Ja, 9 ~ 8 år Kvinna Ingenjör Tranby 

J Nej, avböjt ~ 15 år Man Bachelor, BI Tranby 
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K Nej, avböjt ~ 18 år Man MSc Tranby 

L Nej, avböjt ~ 19 år Man Ingenjör Tranby 

M Nej ~ 2 år Kvinna Bussiness 

school 

Fornebu 

N Nej ~ 18 år Man Okänd Tranby 

O Nej ~ 2 år Man MBA in Pro-

ject Manage-

ment  

Fornebu 

P Nej Okänt Man MSc - Project  Fornebu 

Q Nej Okänd Man Okänd Fornebu 

R Nej Okänd Man Okänd Fornebu 

S Nej Okänd Man M.Sc. 

Mechanical 

Engineering 

Tranby 

T Nej Okänd Man Bedrifts eko-

nomisk Institut 

Tranby 

 

U Nej Okänd Man Gdansk Uni-

versity of Tek-

nologi 

Fornebu 

 

V Nej Okänd Man Teknologi Fornebu 

Tabell 1 Intervjukandidater, urvalsparametrar och urval 

 

4.2 Sammanfattning av bakgrundsinformation 

Projektledarnas egen nationalitet 

Den första bakgrundsinformationen som vi frågade efter var intervjupersonens 

egen nationalitet. Av de nio intervjuade projektledarna så var sju från Norge (2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8), en var från Australien (1) och en var från Tyskland (9). 

Projektledarnas erfarenhet av att leda projekt med multinationell beman-

ning 

Projektledarna svarade i intervjuerna att de har mellan sex månader och upp till 

nästan 40 års erfarenheter av att leda projekt med multinationell bemanning. Till-

sammans har de erfarenhet av att leda projektmedlemmar från Afrika, Asien, Au-

stralien, Europa, Nordamerika och Sydamerika – det vill säga från alla världsdelar 

utom Antarktis. 

Projektledarnas syn på multinationell projektbemanning 

Vi frågade projektledarna om de tycker att nationell mångfald i projektbeman-

ningen är en fördel, en nackdel eller om det saknar betydelse.  
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De intervjuade projektledarna är överens om att multinationell projektbemanning 

kan vara både till fördel och till nackdel (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9). Några lyfter fram 

att det beror på hur skillnaderna hanteras (3, 7, 9). Den största fördelen som 

nämns är att pluralismen ger ökad kreativitet och problemlösningsförmåga genom 

att olika kulturer bidrar med olika erfarenheter, tankesätt och metoder (1, 2, 4, 5, 

7, 9). En annan fördel är att det är personligt berikande att jobba med olika nat-

ionaliteter och lära sig om olika kulturer (4, 6, 7). 

Den nackdel som lyfts fram är att det är mer komplicerat att få en effektiv inter-

aktion och kommunikation inom projektgruppen när den är multinationell (1, 2, 5, 

7, 8). Det gäller rena språksvårigheter, men också på ett djupare plan där förvänt-

ningar och attityder påverkar hur kommunikationen tolkas. Projektledaren måste 

lägga mer tid på att förstå projektmedlemmarnas olika förutsättningar och att sä-

kerställa att kommunikationen fungerar (3, 4, 9). 

Projektarbetsformen och multinationell bemanning 

På frågan om projektarbetsformen ställer speciella krav på multinationella team, 

så var det två skillnader som framkom jämfört med andra arbetsformer. Den ena 

skillnaden var att projektteamen ofta skapas för just det specifika projektet och att 

man kanske inte har arbetat tillsammans tidigare. I ett nybildat multikulturellt 

team kan det ta längre tid och kräva mer insatser för att teamet ska bli effektivt 

jämfört med ett mer homogent team (1, 4). Dessutom kan projektmedlemmar ar-

beta i flera olika projekt parallellt (1). Eftersom projekt är tidsatta och ofta tids-

pressade, så upplevs det viktigare att snabbt överkomma dessa hinder och få upp 

effektiviteten jämfört med andra arbetsformer (7, 9). 

Den andra skillnaden som framkom var att man mäter progressen tydligare i pro-

jekt (3). Det gör att det blir uppenbart om projekt inte levererar. Kopplat till den 

första skillnaden, så blir det angeläget att skyndsamt få igång kommunikationen i 

teamet och få projektmedlemmarna att arbeta åt samma håll. 

Specifika projekt som projektledarna valt att besvara strategifrågorna uti-

från 

I intervjuerna så valde de intervjuade projektledarna att utgå från projekt med 

mellan sex och ett hundratal projektdeltagare; med en median på 25 deltagare. 

Antalet nationaliteter i projekten varierade mellan tre och 15 – 203; median sju 

nationaliteter. Projektdeltagarna kom från följande världsdelar och nationer: 

Asien – Indien, Iran, Japan, Kina, Ryssland, Thailand, Turkiet, Vietnam 

Afrika – Nigeria, Somalia, Sydafrika, Tunisien 

Europa – Danmark, Holland, Island, Italien, Norge, Polen, Ryssland, Storbritan-

nien, Sverige, Tyskland, Ungern, östeuropéer4 

Nordamerika – Kanada, México, USA 

Oceanien – Australien 

Norsk nationalitet var den mest förekommande eller näst mest förekommande 

nationaliteten hos projektdeltagarna i samtliga5 av de undersökta projekten. Andra 

                                                           
3 Antalet nationaliteter uppgavs i intervjun vara 15 till 20 (4). 
4 Nationalitet uppgavs inte mer specifikt. 
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nationaliteter som var vanligast eller näst vanligast var kinesisk (1), svensk (2, 3, 

7, 8), svensk eller indisk (4)6, sydafrikansk eller rysk (5)7, nigeriansk (6), och brit-

tisk (9). 

Projektledarna angav med två undantag att de undersökta projekten var fram-

gångsrika (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Ett projekt lyftes inte uttryckligen fram som fram-

gångsrikt trots att projektet åstadkom vad det var avsett att göra eftersom det inte 

fullföljdes på grund av affärsmässiga skäl (1). Det andra projektet som inte angavs 

ha varit framgångsrikt uppgavs haft utmaningar i form av rörliga mål samt kund- 

och organisationsrelaterade problem; inte problem kopplade till bemanningen (3). 

Av de projekt som betraktades som framgångsrika, så var det två som inte höll 

tidplanen (4, 8). 

Utöver traditionella framgångsmått för projekt som måluppfyllnad, tids- och kost-

nadshållning (Jugdev & Müller 2005), så lyfte projektledarna också fram upplär-

ning och utveckling av teammedlemmar som framgångsaspekter (6, 8) liksom att 

medlemmarna var nöjda med projektresultatet (9). 

Den multinationella bemanningens påverkan på de specifika projekten 

Vi frågade också om projektledarna ansåg att den nationella mångfalden bidrog 

till projektresultatet eller om den hämmade projektet. I de undersökta projekten så 

varierade pluralismens påverkan på projektresultatet. Ingen projektledare angav 

enbart negativ påverkan, utan svaren skiftade från varken positiv eller negativ 

påverkan (4, 5, 6) via enbart positiv påverkan (2, 3, 7, 8) till både positiv och ne-

gativ påverkan (1, 9). 

Även här lyfts olika infallsvinklar på frågor och olika synsätt fram som bidra-

gande till resultatet (1, 2, 9) och kommunikationsproblem samt skilda olika för-

väntningar runt ansvarstagande och roller anges som problem (1, 9). 

Flera projektledare påpekar att det inte är projektdeltagarnas olika nationaliteter 

utan deras personlighet och kompetens som påverkat projektet (3, 4, 6, 8). En av 

de intervjuade projektledarna poängterar att man alltid har olika typer av mång-

fald i projektteam och att det förekommer även inom en nation (9).  

4.3 Sammanfattning av strategiinformation 

Åtgärder för att dra nytta av pluralismen 

Vi frågade projektledarna vad de gjorde för att dra nytta av mångfalden i pro-

jekten och vilken effekt det fick. 

Ett par svarade att man arbetat med olika former av teambuilding (3, 4, 9); ibland 

specifikt inriktad mot att skapa förståelse för de kulturella skillnaderna inom tea-

met. Exempel på vad som diskuterats var vad norsk ledarskapsstil är, vilken pro-

jektkultur man önskade, riktlinjer för arbetet och man hur ville ”sätta scenen för 

                                                                                                                                                               
5 I ett fall (8) angavs inte vilken nationalitet som var den näst vanligaste hos projektmedlemmar-
na och i ett fall (4) angavs att projektbemanningen utgjordes till 60-70 % av norrmän, svenskar 
och indier och fördelningen detaljerades inte vidare i intervjun. 
6 Projektbemanningen utgjordes till 60-70 % av norrmän, svenskar och indier och fördelningen 
detaljerades inte vidare i intervjun (4).  
7 I ett fall (5) angavs att sydafrikansk eller rysk nationalitet var näst mest förekommande i pro-
jektgruppen. 
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den kulturella mångfalden i teamet”. Detta resulterade i bättre kommunikation 

och sammanhållning inom teamen. Man pratade också om att bygga upp cultural 

awareness-kunskap, både för egen del och för hela teamet. En projektledare beto-

nade vikten av att läsa på, förstå effekterna av mångfalden samt det finns en med-

vetenhet om skillnaderna och att de diskuteras i teamet (9). 

Även att aktivt sätta ihop teamen och fördela roller och arbetsuppgifter utifrån en 

bedömning av förutsättningarna för effektivt samarbete, nämndes av flera projekt-

ledare (3, 7, 8) som en åtgärd man utnyttjat och en projektledare lade fram det 

som en potentiell åtgärd som dock inte hade använts (1).  

En projektledare berättade att man använt lokala projektledare, som kände till 

regler och arbetssätt i sin egen kultur, på olika av projektets verksamhetsorter (6). 

Dessa projektledare bjöds in till Norge för att lära sig om norsk kultur under pro-

jektets gång. En annan intervjuperson angav också att man strävade efter att peri-

odvis arbeta samlokaliserat för att lära känna varandra även om man huvudsaklig-

en arbetade vid olika kontor (4). 

Någon nämnde att man strävade efter att få input i diskussioner och till beslut från 

olika medlemmar (2). Att ta sig tid att säkra att kommunikationen går fram var en 

ytterligare åtgärd som berördes. 

Tre av de tillfrågade projektledarna svarade att de inte hade gjort något speciellt 

för att dra nytta av mångfalden (1, 2, 5). 

Vi fortsatte med att fråga projektledarna om projektet kunde ha dragit ytterligare 

nytta av mångfalden och hur det i så fall skulle kunnat gå till. 

Fem svarade att de inte hade kunnat dra större nytta av mångfalden eller att de var 

osäkra (4, 5, 6, 7, 8). Fyra svarade att man hade kunnat få större effekt av plural-

ismen (1, 2, 3, 9); exempelvis genom att sprida positiva attityder inför arbetet som 

fanns i vissa subgrupper, genom att arbeta ännu mer och tidigare med teamet och 

team alignment samt genom att lägga mer tid på att analysera hur resurserna an-

vänds på bästa sätt. 

Problem kopplade till pluralismen i teamen 

Vi frågade projektledarna om vilka problem som orsakades av mångfalden. 

De flesta svarade att pluralismen ledde till fler kommunikationsproblem och miss-

förstånd (2, 3, 4, 8, 9). Att leda multinationella team ansågs kräva tydligare ut-

tryckta förväntningar, mer precis kommunikation och mycket starkare bekräftelse 

på att uppgiften är förstådd. 

Ett annat problemområde som framkom var att det förekommit skilda förvänt-

ningar och olika syn i på vad som är acceptabelt i olika situationer (3, 6, 7). Det 

gällde bland annat olika attityder till åtagande för arbetsuppgifterna och skilda 

värderingar inför möjligheter att agera för personlig vinning. Den kvinnliga pro-

jektledaren hade också upplevt problem som bottnade i olika syn på könsroller 

(9). 

En projektledare lyfte fram att problemen främst uppstår i interaktionen mellan 

teammedlemmarna och att det oftast handlar om blandade känslor och emotionella 

problem (9). 
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En av de intervjuade projektledarna svarade att mångfalden i sig inte hade orsakat 

några problem, men att det varit praktiska svårigheter i samband med relokali-

sering av projektmedlemmar och att detta i sin tur orsakade minskat fokus på pro-

jektuppgifterna (1). En projektledare svarade att mångfalden inte orsakat några 

problem alls (5). 

Vidare frågade vi intervjupersonerna hur de hanterade problemen som orsakades 

av mångfalden. 

Även här lyftes teambuilding och diskussioner fram som åtgärder (3, 4). Man 

nämnde också en strävan efter att få projektmedlemmarna att kommunicera, sam-

arbeta och arbeta mot gemensamma mål (7, 8). Att visa på den stora bilden var ett 

sätt att hantera att projektmedlemmar ville arbeta i sina ena spår (1). Genom att 

involvera alla projektmedlemmar skapades en bättre känsla av samarbete (4). En 

projektledare berättade att han avsatte tid för informella samtal med alla projekt-

medlemmar– även utanför de formella kontaktvägarna – och att man samlade hela 

projektet när viktig information skulle spridas (3).   

Personer som kommunicerade bra tillsammans placerades nära varandra för att 

bryta kommunikationsbarriärer (3). I ett fall när projektet var utspritt över flera 

länder, så bjöds personer in till Norge för att projektmedlemmarna skulle lära 

känna varandra och för att de skulle lära sig om norsk kultur (2). 

En av projektledarna svarade att man i vissa fall fick anpassa sig till andra kulturer 

trots att konsekvensen ibland stod i strid med företagets regler (6). 

En projektledare betonade de känslomässiga aspekterna och vikten av att vara 

försiktig, öppen, att kunna säga förlåt och att ta sig tid att försöka förstå vad mot-

parten menar eller kämpar med (9). Ibland måste man prioritera people-

conversations framför att få saker snabbt gjorda. 

I fallet med relokaliseringsproblemen, så tog man hjälp av konsulter för att stötta 

den relokaliserade personalen att integreras, hitta bostad och för att anordna språk-

lektioner (1). 

Vi frågade också om problemen som mångfalden medförde kunde ha reducerats 

och i så fall hur. 

Mer teambuilding, att spendera mer tid tillsammans, att besöka varandra och att 

lära känna varandra bättre kom upp som förslag för att ytterligare minska kultu-

rellt relaterade problem (1, 7, 8). 

Med fokus på ledarskapet nämndes behovet av kulturell erfarenhet, att kunna 

tolka för att överbrygga kulturella skillnader, att coacha och diskutera fram lös-

ningar, att fråga efter medlemmarnas förväntningar på kommunikation och led-

ning samt tydlighet i målsättningar, delegering och fördelning av arbetsuppgifter 

(1, 3, 4, 7). 

Andra saker som kom upp var att erkänna att det finns kommunikationsutmaning-

ar i teamet, att involvera teamet mer, att visa respekt, att lägga tid på relationer 

och kommunikation och att försöka förstå vad motparten egentligen menar – att se 

det ur deras synvinkel (2, 3, 9). Utbildning om kulturella skillnader, både för dem 

som ska arbeta i teamen och för dem som ska leda arbetet, togs också upp (6). 
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Strategier för att hantera och dra nytta av mångfalden 

Vi frågade projektledarna om de använde några strategier för att hantera och dra 

nytta av mångfalden i projektet. 

Fyra av de intervjuade projektledarna sa att de använde strategier för att arbeta 

med pluralismen. De strategier som användes var att: 

 Lyfta fram att skillnaderna är en fördel, att man kompletterar varandra, 

och framhålla det som de olika kulturerna bidrar med (1). 

 Övertyga teamet om att olika åsikter är väldigt värdefulla och mycket väl-

komna. Att ge alla teammedlemmar utrymme och möjlighet att bidra på 

sitt sätt (9). 

 Vara klar och tydlig med det man förväntar sig ska bli gjort. Kulturell ut-

bildning för de som kommer från andra länder. Visa acceptans för misstag 

(6). 

 Vara ärlig och tydlig. Att ha en god planering från början av projektet (8). 

Av de fem som svarade att de inte hade använt någon strategi, så berättade tre 

ändå hur de hade resonerat runt hanteringen av mångfalden i projektet. De 

nämnde tankar om att: 

 Respektera folk, försöka att få dem nöjda och att få dem med sig (2). 

 Arbeta med cultural awareness-material i projektet (3). 

 Arbeta med kommunikation och följa vad som händer (4). 

På frågan om dessa strategier var medvetna eller omedvetna, så svarade en pro-

jektledare att han använde medvetna strategier för att hantera mångfalden (8). Han 

förtydligade med att man står för vad man säger och gör. 

En projektledare uttryckte osäkerhet inför medvetenheten och förklarade att han 

läst av situationer instinktivt, men att hanteringen av situationerna var medveten 

(1). 

Av de som svarade att strategierna var omedvetna, så berättade en projektledare 

att det ändå fanns ett grundläggande förhållningssätt att behandla människor väl 

så att folk är nöjda och firman är nöjd (2). En annan svarade att även om strategi-

erna var omedvetna, så baserades hanteringen av de multikulturella frågorna på 

kunskaper inom området (9). 

Ingen av de intervjuade projektledarna säger att det fanns någon strategi för att 

hantera mångfalden som var tydligt uttalad och spridd inom projektet. En av dem 

påpekade dock att även om det inte fanns någon nedtecknad strategi, så fanns det 

ändå de facto en konsekvens i hur frågorna hanterades i projektet (9).  

Fyra projektledare svarade på en fråga om vad de ville uppnå med strategierna (2, 

6, 8, 9). De strävade efter att få bra projektresultat, att projektet skulle leverera 

och att nå projektmålen. Man svarade att strategierna skulle hjälpa till att nå dessa 

målsättningar genom att öka ansvarstagandet och kommunikationen i teamet samt 

genom att få projektmedlemmarna att dra åt samma håll och trivas i gruppen. 
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Vi frågade vilka effekter strategierna haft. Två intervjupersoner svarade att pro-

jektet gick bra och en av dem förtydligade att strategierna hade bidragit till ett bra 

resultat med avseende på tid, kvalitet och resursutnyttjande (2, 6). En annan pro-

jektledare svarade att strategierna gjorde projektmedlemmarna mer medvetna om 

skillnaderna och vilka möjligheter dessa skillnader erbjöd (9). Övriga angav inte 

några effekter av strategier för att hantera mångfalden (1, 3, 4, 5, 7, 8). 

Vi frågade om det fanns något samband mellan strategierna och projektresultatet. 

Fyra projektledare svarade att strategierna påverkade resultatet (2, 6, 8, 9). En av 

dem förklarade att om folk är nöjda så presterar de bättre och är beredda att an-

stränga sig lite extra när det behövs (2). En annan berättade att det gav möjlighet 

att utnyttja teamet och dess medlemmars kapacitet samt att när människor känner 

sig hörda och delaktiga så får det en väldig påverkan på både projektet och teamet 

(9). 

De övriga fem intervjupersonerna besvarade inte frågan (1, 3, 4, 5, 7). 

Företagsstrategier för att hantera multinationell bemanning i projekt 

Slutligen, så frågade vi om det fanns några övergripande ledarskapsstrategier 

inom företaget för att hantera multinationell bemanning i projekt. 

En av de intervjuade projektledarna svarade att företaget har ett mycket starkt 

fokus på multikulturella team samt att skapa en medvetenhet om hur viktigt det är 

och hur beroende företaget är av dessa team (9). Det finns stöd och material för 

cultural awareness-träning och specifika kurser om vissa kulturer (1, 3, 4, 6). 

En projektledare lyfte fram att företaget strävade efter att låta de anställda prova 

att arbeta vid olika kontor under perioder som en strategi för att skapa bättre tvär-

kulturell förståelse (1). 

Företaget upplevs av en av de icke-norska intervjupersonerna som bra på att inte-

grera nyanställda med utländsk bakgrund i Norge (1). 

Två projektledare svarade att det finns allmänna sätt att söka stöd som fungerar 

även i dessa frågor; stöttning från chefen (2) och erfarenhetsutbyte i projektledar-

forum (5). 

Två andra intervjupersoner sa att det inte finns någon övergripande strategi inom 

företaget för att hantera de multinationella teamen (7, 8). 
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5 Analys 

Det här kapitlet introducerar våra analyser av de genomförda intervjuerna och 

sätter resultaten i relation till den teori och litteratur som redovisats tidigare i rap-

porten. För att göra uppsatsen mer överskådlig och öka läsbarheten, så har vi valt 

att presentera sammanfattningar av analyserna här. De fullständiga analyserna 

återfinns i tabellform i bilaga III och bilaga IV. 

5.1 Analyser 

Empirin visar att pluralismen i multinationell projektbemanning inte står i direkt 

relation till projektgruppens prestation i de undersökta fallen. De kulturella skill-

nadernas bidrag till projektresultatet kan vara positivt, negativt eller obetydligt. 

Detta stämmer väl överens med slutsatsen i litteraturstudien av Stahl et. al (2010) 

som konstaterar att kulturell mångfald kan vara både en tillgång och en belast-

ning. 

Kompetens och personlighet hos projektmedlemmarna framhålls i flera intervjuer 

som viktigare faktorer för projektframgång än nationaliteten. Det bör dock påpe-

kas att personligheten kan påverkas av ursprunget. Stahl et. al. (2010) framhåller 

att nationalitet fungerar som representant för djupare psykologiska egenskaper, 

van Knippenberg och Schippers (2007) finner att nationalitet kan användas som 

en indikator för djupare skillnader och Hofstede et al. (2010) hävdar att de ”men-

tala program” som styr människor ofta likriktas i någon utsträckning inom nation-

er. 

När det gäller positiva effekter av pluralismen, så svarar de intervjuade projektle-

darna att mångfalden ger ökad kreativitet och problemlösningsförmåga tack vare 

olika infallsvinklar, metoder och erfarenheter. Det anses vara personligt berikande 

att arbeta i projektteam med multinationell bemanning. Detta stöds av Stahl et al 

(2010) som hävdar att kulturell mångfald i team leder till vinster i form av ökad 

kreativitet och arbetstillfredsställelse. 

Även de problemområden som lyfts fram i våra intervjuer, kommunikationspro-

blem och varierande förväntningar i arbetsrelaterade frågor, är i samklang med 

befintlig teori. I team bestående av individer från olika länder är det, enligt Stahl 

et al. (2010), naturligt att skillnader i värderingar, normer för beteende och olika 

kommunikationsstilar uppstår och det är en vanlig källa till irritation, missförstånd 

och konflikter. De fyra dimensioner av kulturella skillnader eller barriärer som 

kan hindra samarbetet och orsaka destruktiva konflikter i multinationella team 

som Brett et al. (2006) identifierar är alla kopplade till kommunikation eller för-

väntningar. 

Intervjusvaren kan klassificeras utifrån de tre strategier för att hantera mångfalden 

i multinationella projektteam som definierats av Chevrier (2003). Eftersom flera 

strategier kan användas parallellt inom samma projekt och av samma projektle-

dare, så har klassificeringen inte gjorts på intervjunivå utan det är delsvar som 

korrelerats mot strategierna. I ett par fall, så kan samma delsvar peka på två av 

strategierna men inte på den tredje. I dessa fall, så har delsvaren kopplats till båda 

strategierna. I två intervjuer indikerar svaren att projektledarna använder alla tre 

strategierna. Två intervjuer pekar mot två strategier och enligt fem intervjuer, så 

använder projektledarna exklusivt någon av strategierna. 
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Strategin låt-gå-ledarskap karaktäriseras av att ledaren inte ägnar någon särskild 

uppmärksamhet åt kulturella skillnader inom projektgruppen och gruppmedlem-

marna förväntas visa tolerans och självkontroll samt ta ansvar för att göra eftergif-

ter för att gruppen ska fungera (Chevrier 2003). I fyra intervjuer framkom svar 

som kan kopplas till låt-gå-ledarskap. I en av dessa intervjuer framgick att detta 

var den enda strategin som användes för att hantera mångfalden. I de övriga tre, så 

framgick det att denna strategi användes tillsammans med de övriga strategierna. 

Delsvaren som kopplats till den här strategin handlade i flera fall om att det är 

kompetens som är viktigt. Projektledarna nämner även att man inte gjorde något 

särskilt för att hantera mångfalden och att man inte tänker på nationaliteter. Man 

uttrycker också att alla ska behandlas lika och att det är bra att låta gruppen själva 

lösa konflikter. 

Den relationsorienterade strategin baseras på att personliga relationer underlättar 

utvecklingen av ömsesidiga överenskommelser och ad hoc-lösningar på kulturella 

svårigheter. Den här strategin kännetecknas av strävan att projektmedlemmarna 

ska lära känna varandra och prova sig fram för att upptäcka vad som är accepta-

belt för alla parter. (Chevrier 2003) I åtta av de nio intervjuerna framkommer att 

man använder den relationsorienterade strategin, varav den används exklusivt 

enligt fyra projektledare. Det gör den till den i särklass mest använda strategin hos 

de intervjuade projektledarna. Delsvar som kan kopplas till den här strategin 

handlar om att använda teambuilding, att skapa förståelse för varandra, att arbeta 

med cultural awareness och att skapa medvetenhet om skillnaderna och diskutera 

dem. Här återfinns också synsättet att skillnaderna är en fördel och att framhålla 

det som de olika kulturerna bidrar med. Man pratar om att involvera projektmed-

lemmarna och diskutera i teamet, att acceptera att det tar tid att förstå varandra 

och att man ibland måste prioritera detta framför att snabbt komma vidare i arbe-

tet. Andra svar som klassificeras som relationsorienterade är att bilda team med 

individer som arbetar bra ihop för att skapa effektivitet, att samlokalisera projektet 

eller att besöka eller arbeta tillsammans periodvis för att lära känna varandra. Sva-

ren genomsyras av en medvetenhet om skillnaderna och en ambition att över-

brygga dem genom att lära känna varandra. 

Strategin att använda en gemensam yrkes- eller organisationskultur handlar om att 

använda befintliga kulturer som redan är ömsesidiga, till exempel en transnation-

ell företagskultur, för att övervinna kulturella barriärer (Chevrier 2003). Delsvar i 

tre intervjuer kan kopplas till den här strategin. Strategin används inte i något fall 

exklusivt, utan den används enbart i kombination med en eller båda övriga strate-

gier. Klassificeringen är inte lika tydlig när det gäller den här strategin; ingen pe-

kar exempelvis uttryckligen på att man utnyttjar företagskulturen eller någon spe-

cifik yrkeskultur. I ett fall, så uttrycks att man vill sprida och tillämpa ett norskt 

arbetssätt vilket skulle kunna tolkas som det är det norska företagets arbetssätt 

som avses. De övriga delsvar som klassificerats till den här strategin bekräftar att 

de kulturella skillnaderna påverkar teamet och projektet, men projektledaren han-

terar dem på andra sätt än relationsorienterat. Här handlar svaren om att samma 

regler gäller för alla i gruppen och att tidigt ta fram tydliga skriftliga beskrivning-

ar av arbetsuppgifterna. 

Att projektledarna i vår studie huvudsakligen använder den relationsorienterade 

strategin för att hantera mångfalden överensstämmer väl med beskrivningarna av 

den norska ledarskapsstilen enligt tidigare studier. Grenness (2003) skriver exem-
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pelvis att skandinaviska ledare uppskattar kollektivism, koncensus, delad makt, 

samarbete och deltagande vilket är karaktäristiskt för relationsorienteringen där 

gruppen tillsammans lär sig av varandra och söker lösningar som är acceptabla för 

alla parter. Dessa ledare är deltagande och fokuserade på interpersonella relation-

er, enligt Grenness (2003), vilket också ger stöd för att den relationsorienterade 

strategin lämpar sig för skandinaviska ledare. 

Ytterligare stöd för denna strategi ges av Smith et al. (2003) och Warner-

Søderholm (2012). Smith et al. (2003) beskriver nordiska chefer som mer relat-

ions- och medarbetarorienterade än chefer i övriga Europa och framhåller att 

norska chefer har ännu större fokus på kollegor och samarbete än sina svenska 

motsvarigheter. Warner-Søderholm (2012) skriver att det norska samhället är ega-

litärt, att norska chefer lägger stor vikt vid direkthet och jämlikhet samt att ledar-

skapet i Norge uppvisar en ännu mer inkluderande ledarstil än det svenska och 

danska ledarskapet. Även analysen av Hoftstede (2010), som visar att jämlik 

maktfördelning, överlappande emotionella könsroller och relativt hög trygghet 

inför mångtydiga eller osäkra situationer karaktäriserar det norska samhället, för-

stärker bilden av att den relationsorienterade strategin är naturlig för norska le-

dare. 

Det finns även några punkter i teorin som kan tala mot den relationsorienterade 

strategin. Både Smith et al. (2003) och Hofstede (2010) beskriver norska chefer 

och det norska samhället som individualistiska vilket kan peka mot såväl låt-gå-

ledarskap som en preferens att använda en gemensam yrkes- eller organisations-

kultur där experter blir förgrundsfigurer. Även konstaterandet av Hofstede (2010) 

att långsiktigheten i det norska samhället ligger under medel i de undersökta nat-

ionerna skulle kunna antyda att man strävar efter att undvika den investering det 

innebär att lära kanna varandra och bygga upp hållbara relationer och istället väl-

jer snabbare vägar som att utnyttja en befintlig gemensam kultur. 

Sammantaget är dock det teoretiska stödet för användningen av den relationsori-

enterade strategin i den norska kontexten starkt. Detta är också kongruent med de 

empiriska resultaten i vår studie. Slutsatsen styrks av Chevrier (2003) som fram-

håller att valet av strategi för att hantera tvärkulturella skillnader är kulturbundet i 

sig självt och Dorfman et al. (2012) som skriver att framgångsrikt ledarskap, åt-

minstone på strategisk företagsnivå, är anpassat efter var ledarskapet utövas och 

de förväntningar som råder där. 
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6 Diskussion 

Det här kapitlet innehåller reflektioner angående metodiken, teorin och resultaten 

i studien. Här finns också en sammanfattning av våra slutsatser. Kapitlet avslutas 

med ett avsnitt med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Intervjuerna 

Kvalitativa intervjuer var en lämplig undersökningsmetod för studien som utgick 

förutsättningslöst och utan hypotes om tillämpade strategier. Genom att låta inter-

vjupersonerna svara fritt på de öppna intervjufrågorna kunde relevant data samlas 

in utan att vi eller våra eventuellt förutfattade meningar påverkade resultatet i nå-

gon identifierad omfattning. Den insamlade informationen kunde sedan utnyttjas 

för analyser som gav svar på forskningsfrågan. 

De empiriska resultaten visade på en begränsad användning av medvetna, avsedda 

strategier för att hantera den nationella pluralismen. Därför hade det varit önskvärt 

med frågor som syftat till att utreda användningen av avsedda strategier i allmän-

het. Det hade skapat en förståelse för om detta gäller specifikt strategier för hante-

ring av pluralismen eller om man uttrycker och arbetar med avsedda strategier i 

ringa omfattning även inom andra områden.  

Sammantaget, så gav intervjufrågorna ett gott stöd i intervjusituationen liksom för 

analysen och med undantag för avsaknaden av frågor om den allmänna använd-

ningen av avsedda strategier, så fyllde frågorna sitt syfte på ett tillfredsställande 

sätt. 

Det fanns viss avsiktlig redundans eller visst överlapp i frågorna, dels med avse-

ende på vidtagna åtgärder–outnyttjade möjligheter–strategi och dels med avse-

ende på dra nytta-hantera problem. Exempelvis, så lyfts teambuilding fram som 

en åtgärd både för att dra nytta av pluralismen och som en åtgärd för att hantera 

problem som orsakas av den. Detta ledde till att vissa frågor besvarades redan 

innan de hade ställts, men framför allt så hjälpte det till att penetrera djupare och 

ge en tydligare bild av hur projektledarna resonerade. Det visade sig vara värde-

fullt eftersom intervjupersonerna i relativt ringa omfattning direkt uttryckte att de 

använt specifika strategier för att hantera mångfalden. Istället kunde de åtgärder 

som projektledarna skildrade kopplas till strategier vid analysen av intervjusvaren. 

Frågorna distribuerades till intervjupersonerna i förväg. Vid intervjutillfällena 

hade vissa projektledare förberett sig och andra besvarade frågorna spontant i 

större utsträckning. Det bedöms ha ingen eller ringa påverkan på resultatet i stu-

dien. 

Analysen 

Ansatsen att analysera intervjusvaren i två dimensioner visade sig vara fram-

gångsrik. Analysen i frågeledd redovisar spännvidden i gruppen av intervjuperso-

ner med avseende på nationalitet, erfarenhet av att leda multinationella projekt-

team med mera. Tillsammans med urvalsinformationen gav detta underlag för att 

bedöma huruvida antalet intervjuer var tillräckligt eller ej, se stycke 6.3, Resultat-

diskussion. Analysen i frågeledd gav även samlad en bild av projektledarnas syn 

på bland annat fördelar och problemområden kopplade pluralismen i multinat-
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ionationella projektgrupper och deras användning av strategier för att hantera 

mångfalden. 

Analysen i strategiledd kunde utföras med de tre strategier som identifierats av 

Chevrier (2003) som bas. Den här analysdimensionen var mer komplicerad och 

krävde mer av vår bedömning och tolkning av intervjusvaren för att möjliggöra 

klassificeringen i olika strategier. Utifrån resultatet av den här analysen kunde 

forskningsfrågan besvaras. 

6.2 Teoridiskussion 

Innan vi kommer till resultatdiskussionen, så vill vi lyfta fram en detalj från teori-

sammanfattningen. Det gäller den alternativa strategi för att hantera multination-

ella projektteam som Chevrier (2003) föreslår. Den alternativa strategin bygger på 

att en kulturell medlare används för att hjälpa teammedlemmarna att skapa ömse-

sidig förståelse för varandra och ta fram godtagbara kompromisser för den speci-

fika gruppen. 

Vi betraktar inte detta som en tydlig, fristående strategi. Det är snarare en metod 

för att katalysera och styra dynamiken inom ramen för den relationsorienterade 

strategin. Vår analys grundas därför på de tre strategier som Chevrier (2003) fak-

tiskt observerade i sin studie. 

Det bör ändå nämnas att användning av kulturella medlare togs upp i några inter-

vjuer. I ett fall använde projektet en medarbetare från personalfunktionen för att 

leda diskussioner om de kulturella skillnaderna i gruppen. Det kan anses som en 

ren tillämpning av medlar-metoden. I några projekt användes lokala projektledare 

på projektens verksamhetsorter. Dessa, och ibland även övriga projektmedlem-

mar, träffades ibland för att lära känna och förstå varandra. Därigenom kunde de 

agera medlare och stötta och utbilda sina kollegor på hemmaplan i frågor som 

även berörde projektmedlemmar i andra länder. 

I fallet med den kvinnliga projektledaren, så uppstod kommunikationssvårigheter 

när hennes befattning inte var förenlig med motpartens uppfattning om könsroller. 

För att hantera detta krävdes att en mellanhand användes för att överbrygga skill-

naderna och lösa problemet. Detta skulle kunna ses som att medlare används, men 

till skillnad från den alternativa strategi som Chevrier (2003) föreslår uppfattar vi 

detta som en pragmatisk nödlösning snarare än något som användes för att verkli-

gen skapa förståelse för varandra. Den positiva grundtanke om lärande och tole-

rans som genomsyrar medlarmetoden fanns inte i det här fallet. 

6.3 Resultatdiskussion 

För att få variationsbredd i urvalet av intervjupersoner, så valdes personer med 

både kort och lång arbetslivserfarenhet; placering vid de olika kontoren och av 

båda kön. Information om dessa parametrar kunde hämtas från företagets intranät. 

Eftersom vi även hade viss kännedom om de potentiella urvalspersonerna utöver 

den information som fanns på intranätet, så kunde vi också välja två personer av 

som inte var av norsk nationalitet för att få spridning även med avseende på inter-

vjupersonernas egen nationalitet. Intranätinformationen om akademisk utbildning 

valde vi att inte använda vid urvalet på grund av att den var för otydlig. 

Avdelningen har enbart två kvinnliga projektledare varav en har intervjuats. Det 

är möjligt att mansdominansen på avdelningen och i urvalet av intervjupersoner 
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påverkar resultatet av studien i någon utsträckning som vi inte kan bedöma. Även 

om dimensionerna i Hofstede et al. (2010) beskriver samhällen, så är det inte 

otänkbart att till exempel dimensionen maskulinitet påverkas av intervjupersoner-

nas kön. 

Intervjusvaren visade att intervjupersonerna hade god spridning med avseende på 

erfarenhet av att leda projekt med multinationell bemanning och att exempelpro-

jekten uppvisade varierande teamstorlek samt hög grad av nationell heterogenitet. 

Variationsbredden i urvalet och intervjusvaren i kombination med en tydlig ten-

dens i analysen mot framväxande strategier och användning av den relationsorien-

terade strategin (Chevrier 2003) gör att urvalet bedöms vara tillräckligt för att ge 

det eftersökta perspektivet på användningen av ledarskapsstrategier för att hantera 

pluralismen i projekt med multinationell bemanning inom den undersökta organi-

sationen och därmed besvara forskningsfrågan. 

Analysen klargjorde att projektledarna har en tydligt norsk ledarstil. Det gäller 

även de två projektledare som kommer från Australien respektive Tyskland trots 

att deras exempelprojekt är projekt som de har drivit inom andra organisationer. 

Att även de har en ledarstil som kan betraktas som norsk skulle kunna förklaras av 

att de har valts ut och anställts, bland annat, just för att de motsvarar de förvänt-

ningar som det norska företaget har på sina projektledare. En annan bidragande 

orsak kan vara att företaget strävar efter att anställda med annan bakgrund än 

norsk, ska lära sig språket och anpassa sig till den norska kulturen och det norska 

ledarskapet. Det skulle också kunna bero på att de icke-norska projektledarna nu 

verkar i en norsk kontext och därför, medvetet eller omedvetet, lyfter fram ett le-

darskap som är kongruent med den norska ledarstilen. 

En fråga ställdes i syfte att utröna om en eventuell likriktning i svaren på övriga 

frågor skulle kunna kopplas till någon företagsövergripande strategi för hantering 

av multinationella arbetsgrupper. Ingen intervjuperson svarade att det finns någon 

tydlig strategi. Däremot, så nämner de flesta att det finns olika typer av stöd för att 

hantera mångfalden. Det är stor spridning mellan intervjupersonernas svar. Exem-

pelvis nämns utbildningar om kulturell medvetenhet, stöd från ledningen, projekt-

ledarforum för erfarenhetsutbyte och uppmuntrad rotation mellan olika kontor i 

halvårscykler. Det finns alltså ingen tydligt kommunicerad strategi från företaget 

som har påverkat resultatet i vår studie. 

Intervjusvaren visade tydligt att företaget har en betydande omfattning av projekt-

arbete med multinationella team och att projektmedlemmarnas nationaliteter 

spänner över stora delar av världen. Det framgår inte i intervjuerna om använd-

ningen av multinationella team är ett medvetet val från företagets sida för att ut-

nyttja de fördelar som teamen kan ge eller om det är konsekvens av att verksam-

heten av andra orsaker är multinationell. 

Vi upplever att det finns en utbredd medvetenhet i organisationen om hantering av 

pluralismen – multinationella team ses som något normalt, något i grunden posi-

tivt och man pratar om individer framför stereotyper. Därmed inte sagt att man är 

oreserverat positiv. Projektledarna är ense om att den multinationella bemanning-

en kan både bidra till projektresultatet och hämma det. Man uttrycker att det till 

stor del beror på hur de nationella och kulturella skillnaderna hanteras. Några pro-

jektledare nämner att pluralismen ofta inte medför risker i sig själv, men att den 
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kan förstärka problemorsaker som finns i såväl nationellt homogena team som i 

multinationella; exempelvis skilda förväntningar och bristande kommunikation. 

Vid intervjuerna framstod användningen av medvetna och uttalade strategier för 

hantering av mångfald i teamen som låg i de undersökta projekten. Projektledarna 

uttrycker att de använder omedvetna strategier för att hantera pluralismen. Flera 

projektledare arbetade aktivt med att sprida en positiv inställning och en medve-

tenhet med avseende på teamsammansättningen och med en konsekvens i de åt-

gärder som vidtogs för att utnyttja skillnaderna. Intervjusvaren pekar mot att 

denna konsekvens bottnar i projektledarnas grundsyn på ledarskapet. Med studi-

ens definitioner av strategier kan vi konstatera att det är företrädesvis framväx-

ande strategier som används.  

Intervjusvaren indikerar, som tidigare nämnts, att det finns en medvetenhet om 

skillnaderna inom teamen, men också att hanteringen av dessa skillnader skulle 

kunna struktureras och tydliggöras ytterligare. Möjligen ser projektledarna arbetet 

med pluralismen som en del av ledarskapet i allmänhet, att det inte kräver vidare 

åtgärder eller att det inte är värt att lyfta mångfalden som en strategisk fråga i för-

hållande till insatsen. Det kan också vara så enkelt som att strategi är ett abstrakt 

begrepp och att man inte betecknar sina åtgärder som delar av en strategi. 

Enbart två av projektledarna berättar att de framväxande strategierna har påverkat 

projektet; i båda fall med positiv effekt. Sammanlagt fyra intervjupersoner, knappt 

hälften, svarade ändå att det fanns ett samband mellan strategierna och projektre-

sultatet. Det är alltså möjligt att strategierna inte har så stor påverkan eller att det 

finns utrymme för ytterligare nytta med ökad användning av strategier. Vårt in-

tryck från intervjuerna är dock att en ökad och tydligare användning av avsedda 

strategier för hantering av mångfalden skulle kunna medföra positiva effekter.  

Studien bekräftar att den relationsorienterade strategin för ledning av multination-

ella team som identifierats Chevrier (2003) används i praktiken. Underlaget räcker 

inte för att bekräfta de övriga två strategierna som identifierades i den studien, 

men det finns inget i resultaten som direkt motsäger dem. Det finns inte heller 

något i resultaten som antyder användning av någon ytterligare strategi, utöver de 

tre strategier som Chevrier (2003) observerat. 

Den kvalitativa metodiken och de avgränsningar som gjorts i studien innebär vissa 

begränsningar för resultatet och dess giltighet. De kvalitativa intervjuerna har gett 

projektledarnas bild av strategianvändningen. Eftersom projektledaren är den som 

leder arbetet och styr projektaktiviteterna, så bör projektledaren vara delaktig i 

utformandet av de centrala strategierna men det är möjligt att intervjuer med andra 

yrkeskategorier eller roller skulle ge en annan bild. Vidare gav den relativt fria 

intervjuformen ett underlag som sedan krävde våra tolkningar för att relateras till 

de strategier som identifierats av Chevrier (2003) och till teorin om den norska 

ledarstilen. Det finns alltså möjlighet att andra tolkningar skulle ge ett annat resul-

tat. 

Den största begränsningen i studien är dock att urvalet av intervjupersoner har 

gjorts inom ett företag och i ett land. Det innebär att studiens allmängiltighet inte 

kan garanteras, eller ens är sannolik, i ett större perspektiv. Resultaten måste an-

vändas med medvetenhet om begränsningarna även vid tillämpning i norska 

sammanhang och inom branschen. Resultaten bedöms ändå vara av ett allmänt 

intresse och i synnerhet applicerbara i liknande projektmiljöer. 
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6.4 Slutsats 

Studien visar att multinationella projektgrupper kan innebära utmaningar för pro-

jektledningen, både avseende att dra fördel av pluralismen och att hantera de pro-

blem som skillnaderna kan medföra. Ett bredare perspektiv, till exempel på lös-

ningsmöjligheter och alternativa arbetssätt, är en distinkt vinst med multinationell 

bemanning i projekt enligt resultaten. Kommunikationssvårigheter på både ytliga 

och djupare plan framkommer som en vanligt förekommande problematik. 

I den undersökta kontexten, så är det huvudsakligen framväxande strategier, det 

vill säga strategier som uppstår över tid genom konsekvens i handlingar trots av-

saknad av uppsåt om struktur i handlingarna, som projektledarna tillämpar för att 

hantera och dra nytta av pluralismen i projekt med multinationella projektgrupper. 

Konsekvensen i handlingarna framstår som en följd av projektledarnas grundsyn 

på ledarskapet, snarare än ett resultat av avsedda strategier. Det finns alltså ut-

rymme för att arbeta i större utsträckning med avsedda strategier, vilket skulle 

kunna medföra positiva effekter för projektresultaten. 

Den konkreta strategi som väsentligen tillämpas är den relationsorienterade stra-

tegin som kännetecknas av att man provar sig fram och bygger personliga relat-

ioner mellan teammedlemmarna (Chevrier 2003). Användningen av den relat-

ionsorienterade strategin är starkt kongruent med beskrivningarna av den norska 

ledarstilen i den studerade litteraturen. Det, i sin tur, överensstämmer med Chev-

rier (2003) som framhåller att valet av strategi för att hantera tvärkulturella skill-

nader är kulturbundet i sig självt och Dorfman et al. (2012) som konstaterar att 

framgångsrikt ledarskap är anpassat efter var det utövas och de förväntningar som 

råder där. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Den här studien har skrapat på ytan av frågeställningen om strategier för att han-

tera mångfald i projektgrupper. Eftersom globaliseringen ökar och multinationella 

projektgrupper blir allt vanligare, så finns det goda skäl att fördjupa insikterna om 

strategier för att utnyttja pluralismen på bästa sätt. Det finns flera vägar att åstad-

komma ökad kunskap i ämnet. 

En uppenbar väg är att generalisera resultatet och skapa en bredare inventering av 

strategianvändningen. Det kan göras med utökat empiriskt underlag genom studier 

i andra miljöer etc. Exempelvis kan parametrar som land, bransch, organisation, 

organisationsstorlek varieras. Olika projektroller och andra projektintressenter kan 

också undersökas, liksom – med inspiration av Hofstede (1980) – skillnader mel-

lan vad som anses önskvärt och hur det ser ut i realiteten.  

En annan väg att öka kunskapen om användningen av strategierna är att använda 

andra undersökningsmetoder; till exempel kvantitativa metoder för att få resultat 

som är mer jämförbara mellan olika projektmiljöer och enkäter för att nå ut till ett 

större antal undersökningspersoner. Man kan också tänka sig att använda sig av 

observation av multinationella projektgrupper, för att få en objektiv bild av de 

realiserade strategier som tillämpas. På så sätt kan risken för oönskad subjektiv 

påverkan från till exempel intervjupersoner reduceras. 

Slutligen, så vore det av stort intresse att undersöka effekterna av strategierna. Går 

det till exempel att förutsäga vilka strategier som är framgångsrika under olika 
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förutsättningar? Genom att hitta svar på sådana frågor om strategiernas påverkan 

på projektresultaten, skulle projektledare med flera kunna få ett konkret stöd i sin 

strävan att utnyttja projektgruppers fulla potential.  
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Bilaga I: Intervjufrågor 

 

Nr Fråga Question Syfte 

1 Går det bra att vi spelar in intervjun? Do you mind if we record this interview? Stämma av att det är OK att vi spelar in 

intervjuerna för att underlätta både vid 

intervjutillfället och vid utvärderingen av 

materialet. 

2 Vilken nationalitet har du? What nationality are you? Bakgrundsinformation. Kan kanske använ-

das för att se skillnader mellan projektle-

dare av olika nationalitet (exempelvis 

norska vs. andra). 

3 Beskriv din erfarenhet av att leda projekt 

med multinationell bemanning! 

Can you describe your experience in manag-

ing projects with multinational project teams? 

Bakgrundsinformation. För att ge en bild 

av projektledarens erfarenhet och spänn-

vidden mellan projektledarna i studien. 

Kan kanske användas för att se skillnader 

mellan projektledare med olika stor erfa-

renhet. 

4 Tycker du att nationell mångfald i projekt-

bemanningen är en fördel, en nackdel eller 

har det ingen betydelse? Generellt eller un-

der vissa förutsättningar? Utveckla! 

Do you consider national diversity in project 

teams an advantage, a disadvantage or does it 

not matter? In general or under certain condit-

ions? Can you elaborate? 

Bakgrundsinformation. För att förstå pro-

jektledarens inställning till mångfald i pro-

jekt. Kan kanske användas för att se skill-

nader mellan projektledare med olika in-

ställning. 
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5 Ställer projektarbete speciella krav på hante-

ring av grupper med multinationell beman-

ning jämfört med andra arbetsformer? Ut-

veckla! 

Does project work place special demands on 

management of multinational teams compared 

to other work forms? Can you elaborate? 

För att fånga upp eventuella unika aspekter 

av att använda multinationella team i just 

projekt. 

 Välj ett specifikt projekt med multinationell 

bemanning som du har lett och ha det som 

referens för att besvara följande frågor! 

Choose a specific project with multinational 

project teams that you have managed and use 

this project as a reference when answering 

the following questions. 

Välj ett specifikt projekt för att konkreti-

sera. 

6 Hur många projektmedlemmar deltog i pro-

jektet? 

How many team members were involved in 

the project? 

Bakgrundsinformation. För att ge en bild 

av bemanningen i projektet.  Kan kanske 

användas för att se skillnader mellan olika 

stora projekt. 

7 Vilka nationaliteter deltog i projektet? What nationalities participated in the project? Bakgrundsinformation. För att ge en bild 

av bemanningen och graden av nationell 

heterogenitet i projektteamet. 

8 Vilken nationalitet var vanligast? Hur stor 

andel av projektmedlemmarna hade denna 

nationalitet? 

What nationality was the most common? 

What percentage of the project members had 

this nationality? 

Bakgrundsinformation. För att ge en bild 

av bemanningen i projektet. 

9 Vilken nationalitet var näst vanligast? Hur 

stor andel av projektmedlemmarna hade 

denna nationalitet? 

What nationality was the second most com-

mon? What percentage of the project mem-

bers had this nationality? 

Bakgrundsinformation. För att ge en bild 

av bemanningen i projektet. Genom att 

undersöka de två mest representerade nat-

ionaliteterna, kan vi klassa projektbeman-

ningen (en-, bi-, multi-kultur eller domi-

nant kultur) om vi vill. 
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10 Var det ett framgångsrikt projekt? Utveckla! Was it a successful project? Can you elabo-

rate? 

Bakgrundsinformation. Utifrån projektle-

darens perspektiv. 

11 Bidrog den nationella mångfalden i projektet 

till projektresultatet eller hämmade den pro-

jektet? Kan du ge konkreta exempel? 

Did the national diversity contribute to the 

project result or did it inhibit the project? Can 

you give specific examples? 

För att ge en bild av effekter av mångfal-

den. Ger ett underlag för de följande frå-

gorna (12-22). 

12 Vad gjorde du för att dra nytta av mångfal-

den? Vilken effekt fick det? 

What did you do to take advantage of diversi-

ty? Which effects did this have? 

För att undersöka vilka åtgärder och bete-

enden som projektledaren använder för att 

hantera mångfalden. Dessa kan sedan an-

vändas för att identifiera strategier för att 

hantera den multinationella bemanningen. 

13 Kunde ha projektet dragit ytterligare nytta 

av mångfalden? Hur? 

Could the project have had further advantages 

from the diversity? How? 

Även tänkta åtgärder kan användas för att 

identifiera strategier. 

14 Vilka problem orsakades av mångfalden? 

Kan du ge konkreta exempel? 

What problems were caused by diversity? 

Can you give specific examples? 

För att ge en bild av effekter av mångfal-

den. 

15 Hur hanterade du dessa problem? Vilken 

effekt fick det? 

How did you deal with these problems? 

Which effects did this have? 

För att undersöka vilka åtgärder och bete-

enden som projektledaren använder för att 

hantera mångfalden. Dessa kan sedan an-

vändas för att identifiera strategier för att 

hantera den multinationella bemanningen. 

16 Kunde problemen av mångfalden ha reduce-

rats? Hur? 

Could the problems of diversity have been 

reduced? How? 

Även tänkta åtgärder kan användas för att 

identifiera strategier. 

17 Använde du några strategier för att hantera 

och dra nytta av mångfalden i projektet? 

Did you use any strategies to manage and 

benefit from the diversity of the project? 

För att skapa en bild av projektledarens 

egen syn på användningen av strategier. 
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Vilka? Which? 

18 Var det medvetna eller omedvetna strate-

gier? 

Were the strategies deliberate or instinctive? För att förstå hur medvetet projektledaren 

arbetat med strategier. 

19 Var det tydligt uttalade strategier som spreds 

i projektet? Utveckla! 

Were the strategies clearly stated and spread 

within the project? Can you elaborate? 

För att förstå hur öppet projektledaren ar-

betat med strategier. 

20 Vad ville du uppnå med strategierna? Hur? What did you want to achieve with the strate-

gies? How? 

För att förstå projektledarens syfte med 

strategierna. 

21 Vilka effekter gav strategierna? What impact did the strategies have? För att förstå om syftet med strategierna 

uppnåddes. 

22 Fanns det något samband mellan strategier-

na och projektresultatet? Hur? 

Was there a connection between the strategies 

and the project performance? How? 

För att förstå hur strategierna påverkade 

projektresultatet. 

23 Finns det några övergripande ledarskapsstra-

tegier inom företaget för att hantera multi-

nationell bemanning i projekt? Vilka? Ger 

de stöd? 

Are there any overarching leadership strate-

gies within the enterprise for managing multi-

national project teams? Which strategies? Do 

they provide support? 

För att förstå om företaget aktivt påver-

kat/styrt projektledarnas strategier. Detta 

kan påverka resultatet i vår undersökning. 

24 Vilka är dina viktigaste lärdomar av att leda 

projekt med multinationell bemanning? 

What are your most important lessons of 

managing projects with multinational teams? 

Lärdomarna kan eventuellt mappas mot 

strategier. Täcker mer än bara det utvalda 

projektet. Dessutom en bra chans att ta del 

av projektledarens erfarenhet. 

25 Vilka råd vill du ge till en projektledare som 

ställs inför utmaningen att leda ett projekt 

med multinationell bemanning? 

What advice would you give to a project 

manager who faces the challenge of leading a 

project with multinational teams? 

Råden kan eventuellt mappas mot strate-

gier. Täcker mer än bara det utvalda pro-

jektet. Dessutom en bra chans att ta del av 

projektledarens erfarenhet. 
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26 Är det något ytterligare som du vill tillägga? Is there anything further that you would like 

to add? 

För att fånga upp eventuella saker som 

projektledaren tycker att vi har missat. 
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Bilaga II: Intervjuer 

Intervju 1: Manlig intervjuperson 

1) Do you mind if we record this interview? 

No, if you can find a way of doing it, it’s fine.  

2) What nationality are you? 

So nationality, I’m Australian. 

3) Can you describe your experience in managing projects with multinational 

project teams? 

So my experience in managing projects with multinational teams… so… I mean, 

I’ve only worked briefly as a pure project manager, so mostly the work I’ve done 

in that area has been… you know, really project management in the execution of 

other roles, but I’ve managed, I guess programs that have involved international 

teams. So, kind of teams across different countries, which have involved different 

nationalities within each country and also, I guess, teams made up of different 

nationalities within the same country. Um… and, I guess, which I guess is the 

basis of your question that can add a… quite a complex dimension to the project 

and… and again, it depends on if it’s an inter-country thing you’ve really got… 

you’ve often got issues about ownership and… what would you say… um… own-

ership of certain aspects of the project, so… ‘cause you’re normally dealing with 

different centers. So that’s kind of a more complex question to answer than, say, 

looking at a project team that’s all in one spot because then you don’t have ques-

tions about different sites… um… you know, having different influence over dif-

ferent things. 

4) Do you consider national diversity in project teams an advantage, a disad-

vantage or does it not matter? In general or under certain conditions? Can you 

elaborate? 

Um, do I consider diversity an advantage, a disadvantage or it doesn’t matter? 

Again, it’s a… it really depends. So in some cases it can be a real advantage… 

um… whereby, I guess, looking at… so a lot of my… a lot of the programs I’ve 

run in the past have been research and development sort of programs. And people 

from different nations definitely think about different things in different ways… 

so, or can. So it can be an advantage in terms of solving a problem, they come at it 

from different directions… um… And that’s very true if having people of differ-

ent disciplines, I think, in the same teams, but different nationalities can come at 

things different ways. Some more methodical, some more not. In some cases, ob-

viously, it doesn’t matter that much and in some cases it matters a lot and not just 

in terms of, I guess, problem solving. But I think interaction of people is… can be 

a lot more complicated with different… different cultures and also… um… even, 

I think, expectations on work levels etcetera can vary a lot with cultures. You 

know, expectations on people, how important it is to deliver to a… to a milest… 

no, to a deadline. I think some cultures are more inclined to, you know um… you 

know, work until it’s done, if you know that’s three o’clock in the morning 

whereas some others are more inclined to say “look, that’s enough and we need to 

leave”, you know, “it can wait” sort of thing and it’s balancing up those sorts of 
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different… I don’t know what you’d say… different attitudes towards work. It can 

be tricky as well. 

5) Does project work place special demands on management of multinational 

teams compared to other work forms? Can you elaborate? 

Um… I… I’m not quite sure what that question is… or what… in terms of… 

when you say other work forms, what do you mean by that? 

We try to define the project work form as something that for instance has a specif-

ic goal, a set deadline and a temporary organization compared to, for example, 

the continuous work in a line organization with stable teams.  

Ah, yeah… ok. I think one of the differences in cultural diversity is people’s abil-

ity to adapt in a way. Some cultures are very much… um… and I’m not sure why 

really, whether it’s the educational system, whether it’s the culture, whether it’s a 

bit of both, but some people are very much more able to, I think, cover a broad 

range of things. Be put in, I guess, put in situations where they’re not quite so sure 

of things, when kind of wing it to some degree where others, I think, are much 

more… need a kind of much more well defined… or are better dealing with a 

well-defined set of instructions and… and being able to kind of work within the 

tie of the guidelines. And obviously, you know, it’s spread across all cultures but I 

think… um… I have dealt with cultures in the past where… and I think it’s… you 

know, they were something like a laboratory environment where, in some cases, 

some cultures,  people really do a broad range of stuff. Um… other cultures were 

very much more specialized and if you asked them to go outside that specializa-

tion it was… it was much more difficult for them to cope with. Um… but back to 

this next question, I guess in a way, by… if… from what you describe it is a diffi-

cult problem because project work can throw people together… um… well the 

way they do it in a company like this company [företagsnamnet ersatt med this 

company] anyway, it does throw groups of people together who don’t necessarily 

work together all the time and… and throws them together for defined periods 

and… and actually people can be in more than one project at a time, so in fact 

they have often more than one set of dynamics to deal with and, so… and… and 

again, I think the ability for people to adapt, you know, really depends on the per-

son and maybe some of that comes from the cultural background. It’s hard to say. 

But, yeah, it does place demands on management of multinational teams. It… it 

really… it’s… I mean, I would say management of people is… is… is a difficult 

task in terms of dealing diversity of people’s characters, how they work etcetera 

and I think one extra dimension to that is… um… you know, where they… what 

their cultural background is a little bit. But it’s also true that if you’re dealing with 

people in a project who, say, have children versus one who don’t have children, 

then, you know, their timing is much more restricted in many ways than the other 

people… um… their ability to travel might be different etcetera. So you know, 

there is many, many factors, not just culture that come into it. 

Choose a specific project with multinational project teams that you have managed 

and use this project as a reference when answering the following questions. 

Ok… so… I’ll use one that’s not too close to home.  

6) How many team members were involved in the project? 

So I’ve managed… I’ve managed a, I guess, a project with… say, six members. 
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7) What nationalities participated in the project? 

The nationalities were Chinese, Australian, Norwegian… um… US American and 

maybe Swedish, I never can quite tell. 

8) What nationality was the most common? What percentage of the project mem-

bers had this nationality? 

Probably Chinese, I guess. 33 percent or something. 

9) What nationality was the second most common? What percentage of the project 

members had this nationality? 

Norwegian. 

10) Was it a successful project? Can you elaborate? 

It’s not an easy question to answer. It was a… it was a research and development 

project really, so it… It was… The project never really completed in a way be-

cause it was… it was constrained by business issues. So it was within a startup 

company. The money and the direction changed quite quickly. Um… so, you 

know, for what they did when we did it, you know, with the resources, it was suc-

cessful, but it… it was very much a resource limited project. 

Did the project keep its time table? 

It’s… I mean it’s one of the… yeah, it…  It achieved what it was meant to 

achieve. 

Quality? 

The quality of the project was all right. And again, it was… you’ve got to realize 

it was a… the quality had more to do with the experience levels with the people in 

it than… that really is what drove it more than anything else. There were a lot of 

inexperienced members in the project. That was… that was… You really had to 

spend a lot of time, I guess, coaching the members of the team. And, yeah, it 

wasn’t the sort of project where you could set it going and people come back with 

things completed etcetera. You really had to monitor it quite closely, build up 

peoples’ skill set etcetera, so… But again, that was the nature of the people in it. It 

wasn’t… it was quite a complex thing we were trying to do and it was… was 

quite… people with not a lot of experience, so it was nothing that you would have 

expected… And I don’t think it… it didn’t come to much from the… any cultural, 

multicultural issues that came into it. It was more related to what maybe I said 

before with people from one… who would… who were developed in one educa-

tion system and I don’t think it was so much the culture. I think it was more the 

education system… were able to… I would say, were able to attack a broader 

range of stuff. And then some of these other guys came through systems whereby 

they were more specialized in what… used they were in… kind of, getting in-

volved in things that they weren’t familiar with. 

11) Did the national diversity contribute to the project result or did it inhibit the 

project? Can you give specific examples? 

Yeah, it’s very hard to say whether it contributed in a way… um… because, I 

mean, for the reasons I’ve said before… um… I think you benefit from people’s 

different way of thinking about issues, thinking about problems, so maybe we… 
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we made some advances there that we may not have made… um… you know, if 

everyone was from the same place, ‘cause as I said, it was kind of a R&D project 

and, so to some degree it’s not just a matter of delivering something or building 

something and it’s done. It’s about developing a new process and that’s quite… 

you know, you can do that in a very… in a million different ways. Um… the na-

tional diversity, yeah, obviously it… it hindered things in ways. There was… 

there was some serious communication issues in… with language and stuff. Um… 

people… there was kind of three different languages of which people were fluent 

in and not so cross-fluent… um… so that was obviously a… hindrance. Um… I 

think there was issues relating to expectation of level of responsibility and perhaps 

roles in a way. So I think there may be something else that varies a bit with na-

tionality, some… some nationalities, I think, again, just through experience or 

whatever are more inclined to take hold of responsibility or claim it or… I don’t 

know. Um… at least define it for themselves, whereas other people… um… other 

cultures are often a lot less… um… you know, I think they really have to be 

handed responsibility or are less likely to just take it. That’s not the kind of way 

their culture works, if that makes sense? 

How did you do to organize this? 

Well, I mean you just… you need to, I guess… you have to observe very closely, 

I guess, what’s going on, what dynamics are happening, where things are work-

ing, where things aren’t working and then really look at… um… You know, try-

ing to analyze where the issues are. You know, if it is people… if you… that peo-

ple aren’t… if it’s not clear to people that their responsibilities in certain areas… 

whatever then you need to make it clear that… you know, define, you know, this 

is what you’re responsible for, this is our expectation of what you’re going to de-

liver etcetera. Or… um… you know, if you get stuck and you need to come and 

ask somebody… not wait or whatever. So it’s… it’s really a matter of trying to 

observe the dynamics, what was happening and figuring out where things weren’t 

working as well as maybe you would like them to. 

12) What did you do to take advantage of diversity? Which effects did this have? 

Don’t know. Again, I’m not sure I consciously took advantage of diversity. I think 

it… the advantage of having diversity is in, you know, in group discussion, in… 

you know, is an area where you hope to generate different ideas… Um… perhaps, 

maybe… I guess, if there’s a diversity of… of… of people there, you can put 

them in roles that suit their characters and maybe, maybe it gives you the ability to 

identify people for specific, doing specific things, whereas, I guess, if everybody 

is the same there are some things that everybody wants to do and some things that 

no one would like to do. Um… but I’m not sure it was a really… I don’t think I 

ever… you know, I don’t think I ever consciously thought of these guys… you 

know, like doing this, so I’m going to, not manipulate, but leverage that or what-

ever. 

How do you handle very strong, very influential individuals? 

Um… well, I mean, you’re talking about a character trait, I guess. Um… so what 

do you do with a dominant character? I mean, it depends… if they’re dominant 

but… if they listen to people and things, that’s fine. I mean, I… my… my culture, 

you know, I believe that everybody should argue their point, you know, they 

should stand up for what they believe in and… and, you know, people, whoever is 
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responsible needs to make a decision based on that and then it’s up… it’s every-

body’s responsibility to follow that, right? So someone who’s… strong and argue 

for their thing, I have no problem with that. In fact, I encourage that. I prefer that 

to people who don’t speak up about what they believe in. Um… if they don’t lis-

ten or go off on their own thing, then you’ve really got to, you’ve got to point out 

why it doesn’t work or maybe show them the bigger picture or… I don’t know. 

That’s… that’s a complex issue.   

13) Could the project have had further advantages from the diversity? How? 

I could have, but I but I don’t think it was cultural diversity it was missing. I was 

more diversity in abilities of the people. It was… it was some very experienced 

people in there and some very inexperienced people in there and there wasn’t 

much in the middle, if you know what I mean. And it would have, I think, in 

terms of diversity of… of experience… if there were a few more people in the 

middle it would have… it would have been much easier to… to get things done. 

Um… but I… I don’t think… assume you made cultural diversity there, I don’t 

think that would have helped much. The problem really was, it was in a startup 

company, yeah? And there’s a lot… you know, in that sort of arena people have 

got to do a broad range of things and you have… It’s… it’s just, you know… in 

this case there was… the very experienced people had to spend a lot of time with 

the very inexperienced people in way, coaching them and bringing them on. But 

the problem was that they had other things that they needed to do there that were 

much… which were very important issues as well, you know. So these…. these 

were people who would not only kind of… running these… these projects, but 

they’re also… some of these guys were C-level executives on the company, right? 

So they… they had other things to do. So, it really… in that case, it was… it was 

poor haring in a way ‘cause it… this was the only… it wasn’t like you could go 

get… it wasn’t a big company, you couldn’t pull a lot of other people. You had 

the people that were there and that was it, so… um… it was a matter of… really I 

think, it was… it was some bad haring that happened. There weren’t enough kind 

of… mid-experienced people. Everybody has got stuff to do and so, you know, 

spending too much time on bringing people up to speed is difficult in a very small 

company. In a bigger it’s much easier really when there’s more people. But again, 

that was more about the setting, I think, rather than the diversity or anything, you 

know, it was. 

14) What problems were caused by diversity? Can you give specific examples? 

Yeah, there were all sorts of… um… problems… um, I mean, there were… prob-

lems… they weren’t caused by diversity. They were more about… they were 

more about transplanting people from one culture to another and not really… and, 

again, not having… you know, it takes a lot of time to… to bring people into a 

new culture… um… especially if they’re going to live there and, again, with 

the… the nature of the project was that it didn’t… it didn’t have a lot of time to 

give those people. Again, a company the size of… of this company [företagsnam-

net ersatt med this company], ok, we can bring people in and give them a bit of 

time to get up to speed, find a house, you know, get settled. Whereas if you’re a 

company where you represent ten percent of the whole work force, then you don’t 

have so much time to get up to speed. So, it wasn’t… the only… the only issue 

there was… was more about relocation, it wasn’t because of a different culture. 

But it did make… did make settling them more difficult and things like settling 
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people more difficult, relocating and stuff, including myself. It takes me a long 

time to rent a house since I don’t speak the language. They speak English here, 

but all the paperwork and legal stuff is in Norwegian, so then you’ve got to some-

how figure out how to translate it and how this system works and more. So, you 

know, it takes time. But that’s more of a logistics issue. I don’t think that’s a prob-

lem… a project dynamics sort of thing. Except it can distract, you know. 

15) How did you deal with these problems? Which effects did this have? 

Well, again I mean, to the degree that they are affecting how much these guys 

could do, we actually hired people to help getting them settled, find houses, you 

know, integrate them better, give them language lessons. That sort of stuff. Um… 

but, you know, that’s a kind of second order, I think, effect on the project. I’m not 

sure that’s what you’re looking for right now. The communication was very diffi-

cult all the time. But, again, I would… I’d go back to the… um… you know, the 

point, I think, it’s… it’s not necessarily because they’re from a different culture. 

It’s just that they were probably… um… you know, it wasn’t a good choice of 

people to put together to some degree, you know. I mean, be like if we had a pro-

ject with Portugal… um with Brazil and we did it in Portuguese, right? It’d be 

slow and it probably wouldn’t be a very good idea to put those people tighter. So, 

you know, it’s… You know what I mean? Whereas if… if we could have a project 

with Brazil and communicate in English, then maybe they’d have some really 

good ideas and different ways of thinking about things that we wouldn’t. So, that 

was more of a logistics thing. So, you know, the only thing I would say there is 

that maybe there’s a few more angles to logistics and putting together an effective 

project team you’ve got to worry about if people are from different cultures and 

backgrounds because they communicate differently. 

It takes time, it’s just… you know, attention and… you’ve also, you know it… 

it… if… if people, obviously they’re affected… their ability to work is affected 

by, you know, what’s going on outside of work, so, you know, if… especially if 

people are concerned about, looking for a house or something, then it makes it a 

lot more difficult to worry about doing an Excel sheet… so, obviously, you know, 

it was in everybody’s interest to, you know, try and to resolve the issues as good 

as we could and… and move on… rid from that stuff. Um… and then communi-

cation issues, again, I would say that they were… um, maybe it’s not a very good 

example because I think they are… they’re not… they’re not what I would say 

would be typical communication issues in a multicultural project. You may get 

people… you know, I mean, this was very hard to communicate above a very 

simple level whereas, you know, if I was to look at projects I’m involved in now 

it’s more about people interpreting things differently. So, for ex… you know, 

what is, I guess, considered general conversation for some people, other people 

might find rude or, you know, a bit rash or whatever. 

Sometimes I think they are a bit rude in conversations here in Norway, but I’m not 

sure if they really are. 

Yeah, I mean, I know a lot of… lot of foreigners who come to Norway, for exam-

ple, kind of… it’s easy to feel that, but if you look at it the way everybody inter-

acts here, you know, so it’s really… I think it’s more of a cultural difference on 

how they do things and what’s kind of accepted as being polite and what’s isn’t as 

opposed to just being rude, you know. I think… but, yeah, it can be very difficult 
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sometimes when things happen you think oh that’s… ‘cause you’re not used to 

then it… it kind of grates the wrong way and then.... You have to be quite con-

scious of it. I think you have to be quite conscious of yourself a little bit too to be 

able to not… to not let it… I mean, I think there are some cultural… there are 

definitely some cultural differences. There’s also, you’ve got to realize, that peo-

ple here are going to speak English very well, speaking in a second language. And 

I guess you’re an example of that, so I’m thinking if I’m speaking to you in, I 

don’t know, Vietnamese or something right, you probably articulate things much 

differently because you have much, you know, better control of… of the language 

and so, you know, you’ve got to appreciate that people here are like that a little bit 

too, you know. They are speaking in a second language. Some people feel that… 

you can see a lot people feel discomfortable and in a way, you know, they’re 

speaking… I mean, in this company… It’s an English speaking company, so 

that’s part of the deal, but, you know, in the street, you know, they’re really 

speaking a foreign language in their own country for my sake, so, you know, 

that’s quite polite… so, um… you know… I… but it is… it is difficult and… and 

it’s also I think people, you know… I mean, it’s very easy to misinterpret what 

people are saying and stuff, I think, and… but it’s not just Scandinavians, I mean, 

there’s all sorts of cultures are very different, you know, and some of, you know, 

some cultures are very direct, you know, when they communicate with people and 

others are, you know… So it just depends. 

16) Could the problems of diversity have been reduced? How? 

Maybe… I think, you know, again as I said, once you’re used to a certain culture 

you realize that’s kind of the way they are and that’s not so much something to 

take personally, you know. It’s just the way they are and maybe… so experience 

with the culture, I think… you can interpret it a bit if you’re in the room or… I 

don’t know, if you’re in a meeting or something, then you can kind of interpret 

across the cultural divide if you think there’s a bit of a miscommunication going 

on you can say “So you mean this?”, you know? Or just, you know, “I think…”, 

you know, “I think you misunderstood what they’re saying. They’re not saying 

this. They’re really saying this”, you know or whatever, “It’s just the way they do 

it” and… so, you know… which is just cultural awareness. I think people… and 

obviously things like they do here. A lot of teambuilding, a lot of spending time 

with people and understanding… you know, and the more you do, the more you 

understand them, the way they are and so… um… you realize that they’re not, 

you know, that they’re ok people and they’re obviously not like that, you know. 

Yes, it took a while to understand them. 

But you’ve got look at it from… I mean, you know, you’re the… you’re the dif-

ferent person in here too, right? So, you’ve got to look at it from their point of 

view about how you come… ‘cause as… as strange as they appear to you, you 

probably appear to them, if I you know what I mean, so you know, it’s… it’s al-

ways good to… to try and see what reaction… ‘cause sometimes you get a reac-

tion to things you do and you’re not expecting it, you know? You…you say some-

thing nice to someone, that you thought was nice, and they take it a different way 

and obviously then there is a miscommunication. 

Yes, and teambuilding is a good way to bring people closer together. 
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Yeah, I think that’s very true. Put them in… put them in a situation where there’s 

maybe not so much stress where they have to work with… I don’t know, work 

together, spend some time together and understand each other better… so that’s 

good. 

17) Did you use any strategies to manage and benefit from the diversity of the 

project? Which? 

I mean a good thing about diversity in a project is that people do have very differ-

ent cultures and that can be quite interesting and make things, you know, it’s… I 

mean, if you can… if you can get people to see the differences as a benefit, I 

think, then that is a very strong thing. Both for people being… um… a close pro-

ject group, you know. Because if they actually, you know, if you start experienc-

ing a few on things on there, new food or something that you wouldn’t have done 

or some part of someone’s culture that you wouldn’t have done then that really 

makes working with that person and on that project a much more interesting thing 

and at the same time, I think… you know, maybe get a bit more… you know, if 

you can see actually that this person is coming up with things that maybe you 

wouldn’t have thought of and… and… so therefore is a complementary to you, 

then that’s also, I think, an advantage. So trying to highlight those things is always 

good. 

18) Were the strategies deliberate or instinctive? 

That’s very hard to say, you know? I think… I think reading of a situation, you 

know, how are things going, are the people getting along, whether there is maybe 

a clash or whatever is to some degree instinctive and then if you’re going to do 

something about it… um, then maybe that’s more deliberate, I don’t know.  

19) Were the strategies clearly stated and spread within the project? Can you 

elaborate? 

I wouldn’t say that there was any strategy that was relating to cultural diversity 

anyway, that was clearly stated or spread within the project. It isn’t always a prob-

lem. It can be a…you know, it can be an advantage that comes from having diver-

sity there and it’s just, I think, you know, if something works well because of that, 

then you encourage it and if something is a problem then you try and stop it, but 

whether you… I don’t think you kind of have to state a strategy. Um… or, you 

know, I mean, ok, where there is a strategy where you try to improve communica-

tion and provide language lessons and things like that… um… you know, it 

wasn’t like you told everyone about it, but it was, I mean, it was obviously clear 

to these guys, I think, that… you know… I mean, I tried to take Norwegian les-

sons when I came here because I know that it improves… You do it because it 

improves communication skills with people around you, but whether… you 

don’t… It’s not a strategy or announced to everybody necessarily, but obviously, 

you know, people know why you do it. So I don’t know if there were any work 

strategies to elaborate on.  

20) What did you want to achieve with the strategies? How? 

 

21) What impact did the strategies have? 
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There was… as I said, I’m not sure that there was a strategy, but...  

I mean, there’s diversity within a culture, there is diversity all the way through a 

project, so really I don’t… you know, from looking at the dynamics in a project I 

would say… um… I just look at the people and who’s like… and you know, a lot 

of how they are comes from culture, so you can use that to interpret them a bit, 

but I but I wouldn’t say that I’ve got a group of, you know, these guys are a group 

and these guys are I have a strategy for getting them together or anything. And 

again, you know it’s not… if you’re working in different countries, then the real 

problem there is there can be some culture, but a lot of it is just working remotely 

you know. You can work at remote sites in the same country and still have many, 

many issues that you don’t have if everybody is working in the same place. So 

again, I think you have really got to… you know, I don’t think I’d go in to a pro-

ject with a strategy to try and get people working together well, you know. 

You’ve got to look at what’s the dynamics and analyze a bit. I think it’s very dif-

ficult to go in… I mean, maybe if you were merging, you know, some huge pro-

jects, were merging two, you know, companies, which is from two countries you 

might give it a lot more thought, but I think that in small scale projects you’ve just 

got to see who the people are. There’s a lot more diversity in people, I think, than 

just between cultures. 

22) Was there a connection between the strategies and the project performance? 

How? 

 

23) Are there any overarching leadership strategies within the enterprise for 

managing multinational project teams? Which strategies? Do they provide sup-

port? 

Um… I mean, in this company I think there are some very specific courses on 

different cultures. So there’s some cultural awareness stuff that goes on here, I 

think. I think it’s a very good… well, it’s a quite good company… I’ve been 

through it, but I think integrating new people into the country and stuff, it’s quite 

good… um… For managing multination project teams if that’s teams in different 

countries… I don’t know. I haven’t had a lot to do with that in this company. I 

don’t know if there is really… um… so, you know, managing a project that takes 

place here and, say, in Houston and Brazil, I’m not sure, really, haven’t had much 

to do with that and I don’t know if they do have… um.. ‘cause there’s, as I said, 

there’s another dimension on… One thing that they do do here is that they try 

and… they try and have people work in different offices and… so that is a very 

good way to understand the way other people think and work and do things… is 

to actually immerse someone there for six months or whatever and, so, I guess 

that is a definite… poli… strategy, tactic whatever that the company uses to try 

and… um… give a better understanding across the… across the multinational 

teams.   

24) What are your most important lessons of managing projects with multination-

al teams? 

Um… ha… Lessons, I don’t know… I mean, I don’t know if it’s a lesson or not, 

but it’s… it definitely… different cultures have very different ways of thinking 

about things, doing things, expectations and so anything you can do to try and 
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understand what people’s or, you know… what they’re expecting, what they think 

is required and what you… you know, so I think it’s good to do a lot… quite a lot 

of work upfront to set… um… to explain what… what each other expects from 

everybody else, I think that’s quite important or it can be useful… because I think 

it can be… people doing exactly the same thing in different places I think would 

come up with a quite different list of their role and responsibilities. I think defin-

ing roles and responsibilities might be quite… on a kind of expectations level, is 

probably a good thing to do. 

25) What advice would you give to a project manager who faces the challenge of 

leading a project with multinational teams? 

Oh… I don’t know… enjoy it. I think, really it’s to enjoy it ‘cause it is a much 

richer experience in many ways… um… ‘cause you are dealing with a lot of dif-

ferent people and cultures and things… there’s a lot of good that come… you 

know, it makes things interesting. But also, I guess, try and pay attention to inter-

actions between people, how they’re going, are there misunderstandings occur-

ring, where are they, why are they there and… and… but I, you know, that’s true 

for everywhere, but I think probably even more chance of things like that that go-

ing on. And also communication. You’ve really got to… if it’s… if it’s multina-

tional and there’s people at different sites or even… um… can get different things 

out of the same message, so it’s… it’s very important to, I think, clarify what 

the… what you are trying to communicate is being communicated. There’s not 

many people who don’t want to communicate, I don’t think. So it may not be an 

issue that they… It may look like they don’t want to communicate, but there may 

be some other underlying reason there. I think, you need to, you need to explore 

that. Is it that they don’t understand what is required from them, is it not in their 

culture that they have to explain those sorts of things, is it… you know, you can 

ask questions of some people in some cultures which you would say were normal 

and other people would find it insulting that you even ask, you know, you ques-

tion something. Um… you know, you really need to dig around in it and find out 

what… what is it that… is the reason that they’re not communicating, ‘cause, 

honestly if you think about it, it’s… it’s not too many people who don’t want to 

communicate with anybody, you know, so what is the reason for that and if they 

honestly don’t want to communicate, then they’re in the wrong job, you know, but 

that I think is quite rare, so I think it’s often some other issue and, you know, 

sometimes, you know, you’ve really got to spend a little time with them or under-

stand them or whatever to understand what’s going on and… yeah. 

26) Is there anything further that you would like to add? 

No, I think that’s probably enough. I think you should have plenty to do with that, 

all right? 

 

Intervju 2: Manlig intervjuperson 

1) Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Ja 

2) Vilken nationalitet har du? 

Norsk 
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3) Beskriv din erfarenhet av att leda projekt med multinationell bemanning! 

Jag har jobbat som projektledare i sex månader i ett stort projekt på företaget. Det 

är egentligen den enda erfarenhet jag har, de senaste sex månaderna.  

4) Tycker du att nationell mångfald i projektbemanningen är en fördel, en nackdel 

eller har det ingen betydelse? Generellt eller under vissa förutsättningar? Ut-

veckla! 

Det beror på. Det är fördel att ha en blandning av olika människor från olika kul-

turer och olika nationaliteter, men om man har en grupp till exempel 20 personer 

och alla har olika nationaliteter, så tror jag att det kan vara väldigt svårt. Folk är 

väldigt olika. Vi har core values som vi ska styra efter inom företaget, till exempel 

open and honest communication och det kan tolkas väldigt olika av norsk personal 

jämfört med exempelvis personal från Indien och vi får ganska mycket träning i 

att vara observanta på dessa skillnader. Om alla har olika nationaliteter, så kan det 

bli svårt att kommunicera på exempelvis möten där alla tolkar informationen lite 

olika. Men att ha alla från samma land, det tror jag är en nackdel. Det är stor för-

del att folk från olika kulturer är olika, men det är bara en fördel om du är obser-

vant på det. Om du inte tar hänsyn till det så gör du ett dåligt jobb, för du ska ta 

hänsyn till det rätt och slätt men det är lätt hänt att inte tänka på det. En av våra 

uppgifter som projektledare är ju att se vad alla är duktiga på och få dem att känna 

ett åtagande och att få dem att göra det som vi önskar att de ska göra och då måste 

vi ta hänsyn till olika personligheter, kultur, miljö och så vidare. Jag försöker all-

tid att få gruppen on the same page. När man instruerar hela gruppen så måste 

man vara extra tydlig med vad man förväntar sig eftersom vissa är vana att bara 

göra exakt det som de blir ombedda att göra medan andra tar ett större ansvar för 

att uppgifterna blir lösta. 

5) Ställer projektarbete speciella krav på hantering av grupper med multinationell 

bemanning jämfört med andra arbetsformer? Utveckla! 

Ja, det blir påverkat av att linjeorganisation exempelvis vill att vissa uppgifter ska 

utföras i Indien och att vi bygger upp vår avdelning i Göteborg. 

Välj ett specifikt projekt med multinationell bemanning som du har lett och ha det 

som referens för att besvara följande frågor! 

6) Hur många projektmedlemmar deltog i projektet? 

25 medlemmar. 

7) Vilka nationaliteter deltog i projektet? 

Norge, India, Sverige, Japan, Vietnam, Polen och Turkiet. 

8) Vilken nationalitet var vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna hade 

denna nationalitet? 

Norsk. 

9) Vilken nationalitet var näst vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna 

hade denna nationalitet? 

Svensk. 

10) Var det ett framgångsrikt projekt? Utveckla! 
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Ja  

11) Bidrog den nationella mångfalden i projektet till projektresultatet eller häm-

made den projektet? Kan du ge konkreta exempel? 

Ja, den bidrar. Jag tycker att vi har en fin mix av olika människor och jag har ald-

rig tänkt på nationalitet eller kulturskillnaderna som något som haft negativ inver-

kan på någon punkt som jag kan komma ihåg. Mångfalden hjälper till när man ska 

göra olika saker såsom utveckling av generisk dokumentation och teamet har 

många olika synpunkter och sätt att angripa problemet på.  

12) Vad gjorde du för att dra nytta av mångfalden? Vilken effekt fick det? 

Inget speciellt. Jag försöker få input från olika medlemmar i gruppen i diskussion-

er och beslut och man använder olika arbetsmetoder på olika kontor. Man kan ju 

tro att det är lika eftersom vi arbetar inom samma företag, men det är det inte. Jag 

tycker att det är toppen att ha möjlighet att få resurser från olika kontor, inte minst 

med tanke p hur svårt det är att hitta lediga ingenjörer i Norge. Man skall ha i 

bakhuvudet att finns kulturskillnader i projektet. Då kan man undvika misstag. 

13) Kunde ha projektet dragit ytterligare nytta av mångfalden? Hur? 

Ja, man kan för en del kultur ha en positiv arbetsattityder, vilka kan föra vidare i 

gruppen. 

14) Vilka problem orsakades av mångfalden? Kan du ge konkreta exempel? 

Distanser mellan olika orter för man sitter i olika städer ibland t.ex. India, Göte-

borg detta uppstår missförstå mellan medlemmarna t.ex. i telefon konferenser 

15) Hur hanterade du dessa problem? Vilken effekt fick det? 

Man bjuder in folk från andra länder kommer in i Norge för att lära norska kul-

turer, erfaren och möte face to face. Han skall tillämpa både kultur och behov när 

han utför sitt jobb när han kommer tillbaka till sitt land. 

16) Kunde problemen av mångfalden ha reducerats? Hur? 

Man skall respektera folk, inte gå på national stolthet 

17) Använde du några strategier för att hantera och dra nytta av mångfalden i 

projektet? Vilka? 

Nej. Jag respekterar folk, försöka få folk nöjd när de är på jobb och de skall leve-

rera det de skall. De skall ta ansvar för det dem gör.  Man skall inte få folk emot 

seg, utan få folk följa med deg. 

18) Var det medvetna eller omedvetna strategier? 

Nej, det är inte sådan central strategi från firma sida på hurdan man ska behandla 

folk på olika nationaliteter. Men vi går på bibeln att man skall behandla dem bra 

och vi skall finna på det som de är god på och de skall trivas på jobb och man ska 

visa förståelse på sak och ting som de gör utanför jobbet. Men det inte någon klar 

strategi som har begett på hur vi skall hantera det. I vårt egna team så är det att vi 

jobbar på ett sätt att folk är nöjda och firma är nöjda med det vi gör.   

19) Var det tydligt uttalade strategier som spreds i projektet? Utveckla! 
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Det blir jämt mellan rum som man har teambuiding. Man skal vara öppen, när 

man har problem eller liknande, då kan man lösa problem och ta nytta av projekt 

medlemmars erfarenheter.  

20) Vad ville du uppnå med strategierna? Hur? 

De skall vara nöjda på jobb, men projekt skall leverera. När folk är nöjda och har 

det bra på jobb, då kan de leverera det de skall. Det är ett sätt på jobbet och får de 

att göra jobbet och ha lust att göra jobbet. Om du slår mot nationalitet, är du fort 

och få t.ex. en ingenjör från Indien emot dig, då får du snabb få flera ingenjörer gå 

emot deg. Då får du problem. Vi vill få folk trivas med projektet och de känner att 

de måste leverera bra, då blir det mycket lättare att få folk ta ansvar till det du sa 

att de skall göra. För det är en del arbete på egenhand här. Du vill gärna att folk 

skall vara på din egen sida.  

21) Vilka effekter gav strategierna? 

Jag vet inte, just nu går det bra. Det kan gå dåligt om du inte ta hänsyn till folk.  

22) Fanns det något samband mellan strategierna och projektresultatet? Hur? 

Om folk är nöjda, och gillar deg så går det bra och de gör ting bättre. T.ex. om en 

sak måste färdig snabb, om folk är förnöjda, då kan de t.ex. stanna kvar och göra 

färdig om det behövs och det är inget problem med det. Om folk missnöjd och 

inte gillar dig, så går det svårt att få dem det.  

23) Finns det några övergripande ledarskapsstrategier inom företaget för att han-

tera multinationell bemanning i projekt? Vilka? Ger de stöd? 

chef 

24) Vilka är dina viktigaste lärdomar av att leda projekt med multinationell be-

manning? 

Behandlar folk bra 

25) Vilka råd vill du ge till en projektledare som ställs inför utmaningen att leda 

ett projekt med multinationell bemanning? 

Det är allt som jag har sagt 

26) Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

Nej 

 

Intervju 3: Manlig intervjuperson 

1) Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Ja, det må vel også gå bra. 

2) Vilken nationalitet har du? 

Jeg ... Jeg er norsk. Og jeg jobber i ett norsk ... norskt selskap som opererer med 

en globalt foot-print, og vi er i olje- og gas-branschen. Det må jeg vel kanskje få 

lov å si. 
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3) Beskriv din erfarenhet av att leda projekt med multinationell bemanning! 

Jeg har jobbet som prosjektleder i seks år før jeg begynte i min nåværende rolle 

som ligger utenfor prosjektledelse, som er mer funksjonell ledelsestyring infør 

engineering. 

4) Tycker du att nationell mångfald i projektbemanningen är en fördel, en nackdel 

eller har det ingen betydelse? Generellt eller under vissa förutsättningar? Ut-

veckla! 

Jeg tror dette med multinasjonale team det er ... det kan være begge deler. Det kan 

være både fordelaktig på sin måte, og det kan være en ulempe [nackdel] i visse 

tilfeller, men det avhenger veldig av hvordan man bygger opp disse teamene. 

Hvordan er ... er samansetninga mellom de forskjellige kulturelle aspektane og 

bakgrunn, erfaring, kultur, religion, utdannelse og så videre. Det er ganske viktig 

at dette er elementer som ... som er kompatible på tvers av teamene, føler jeg. 

Fordi... fordi det er et viktig element dette med multinasjonale team. Det er viktig 

å tenke hvordan man best mulig kan utnytte den mangfolden man kan få via… via 

dette. 

5) Ställer projektarbete speciella krav på hantering av grupper med multinationell 

bemanning jämfört med andra arbetsformer? Utveckla! 

Ja, jeg tror spesielt kommunikasjon er viktig. Viktig å være veldig klar i kommu-

nikasjonen i større grad… eh… sammenlignet [jämfört] med om man har ett rent 

norskt eller lokalt team, så er det desto viktiger å være klar i kommunikasjonsfor-

mene til multinasjonale team for du har andre typer av utfordringer [utmaningar] 

som språk og ... og usagte sannheter som i et norsk team eller i et lokalt team så 

vil det ju det vil typisk være tilfeller hvor man kjenner kanskje da utgangspunkter 

bedre, man kjenner bakgrunn for medarbeiderne på en annen måte. Samme refe-

ransebakgrunn og dermed så kan det vare enklere å nå fram med et budskap. Så i 

multikulturelle team, så er dette med kommunikasjon veldig viktig. Og klarlegge 

hvor man skal, hvor man er, hvilke krav stelles, hvilke roller å ansvar skal... skal... 

eh... delegerar man da til dette teamet. 

Spelar det någon roll om det är i projekt eller i annan typ av verksamhet? 

Det blir ju i vart fall veldig synlig da når du kjører et prosjekt. Det blir veldig syn-

lig om prosjektet ikke levererer fordi spesielt disse prosjektene som vi levererer på 

vår side så måles [mäts] ju progress. Vi måler ju performance og hvis man ikke 

klarer å leverere, så er det en stor nackdel, va? Så... så i prosjekter så tror jeg at 

det blir veldig synlig hvis man ikke levererer og dermed så blir det også viktigere 

å... å få denne kommunikasjon opp å gå riktig og sørge for at alle er aligned… 

innen de prosjektene. 

Välj ett specifikt projekt med multinationell bemanning som du har lett och ha det 

som referens för att besvara följande frågor! 

6) Hur många projektmedlemmar deltog i projektet? 

Jo, jeg har prøvd å tenke meg til et scenario hvor vi hade et prosjekt å... å det er 

spesielt et prosjekt for meg som... som skiljer seg ut å det er et prosjekt hvor vi... 

et... et... et meget stort prosjekt som hadde som scope å… å dekke en feltutbyg-

ging… eh… sub-sea for en internasjonal kunde på norsk sektor og en stor jobb. 
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Mange hundre mennesker på jobben, men i mitt direkte team så hadde vi 34 men-

nesker og av de 34, så hadde vi 14 forskjellige nasjonaliteter, så det var ganske... 

ganske betydelig antall forskjellige nasjonaliteter i teamet. I og med at vi hadde så 

påfallende mange forskjellige nasjonaliteter i teamet, så prøvde vi å lage en greia 

utav dette her. Vi... vi hadde en egen team building-session, hele... heldagssess-

ioner som omhandle cultural awareness. 

7) Vilka nationaliteter deltog i projektet? 

Og vi hadde med oss personal fra Somalia, Norge da kanskje så klart, Thailand, 

UK, Danmark, Island, Tyrkia, India, Iran, Italia, Ungarn, Russland, Sverige og 

Polen, så jeg vil kalle det et ekte multinasjonal team. 

8) Vilken nationalitet var vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna hade 

denna nationalitet? 

Ja, vi hadde ju ti nordmenn i det teamet. 

9) Vilken nationalitet var näst vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna 

hade denna nationalitet? 

Vi hadde sex svensker og vi hadde vel tre indiere og tre fra UK og to fra Polen og 

to fra Ungarn og resten var... var da enkelstående individer fra de respektive na-

sjonaliteter. 

10) Var det ett framgångsrikt projekt? Utveckla! 

Det var et utførdrende [utmanande] prosjekt, for å si det sant. Men jeg... jeg vet 

ikke om... det vil vare feil av meg å si at det var et utførdrende på grunn av den 

multikulturella sammensetningen av teamet, fordi dette var et utførdrende prosjekt 

på grunn av utfordringerne eh... med tanke på scope eh... scope creep, altså øking 

av omfange av prosjekte og... og kunde-relaterte og organisasjonsrelaterte prob-

lemer. Men... men jeg kan ikke peke på teamet som sådant å si att teamet var et 

problem eller forårsaket problemene. Det kan jeg ikke. 

11) Bidrog den nationella mångfalden i projektet till projektresultatet eller häm-

made den projektet? Kan du ge konkreta exempel? 

Ja, jeg tror det er litt vanskelig å svare på fordi vi hadde så... ganske mange 

sammensatte utfordringer, men... men som sagt, jeg kommer ikke på et tilfelle 

hvor jeg kan si at... at teamet var en årsak til forsinkelse, så jeg tror teamet som 

sådant bidro... eh... godt til vår progress å... å... men... men skal jeg sette fingeren 

på noe, så det er det ju det faktum at vi fikk med oss uerfarne ressurser in i teamet. 

Og uerfarne ressurser vill ju da bidra til utfordringer indirekte uavhengig om desse 

menneskene kommer fra Tyrkia eller fra Norge, va? Vi... vi har ju utfordringer 

med tanke på... på veldig stor vekst. Jeg tror nok at dette teamet vi satte sammen i 

denne omgang... som du ser... Marcus... du ser kanskje dette [visar en presentat-

ion med alla projektmedlemmars hemländers flaggor]. Dette er presentasjon som 

jeg lagde i 2009 når vi... når dette prosjekte var uppe å gikk å vi hadde lite fokus 

nettopp på dette med de forskjellige nasjonalitetene, så... så det er litt... at vi snak-

ker om dette her igjen i dag, men... men det passer ju godt in. Eh… nei, så jeg tror 

at utfordringene våre gikk på erfaring og experience fra... fra de respektive med-

arbeiderne. 

När ni kör projekt, händer det att ni får fel kompetens i fel position? 
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Nettopp i dette prosjektet, så hadde vi... dette var på Tranby, på vår... ja, en spesi-

ell, en spesifikk avdeling for våre produkter på Tranby og vi... jeg vil si vi hadde 

ganske god kontroll over rekrutteringsprosessen og vi hadde en ganske god fokus 

på å sette riktig kompetente mennesker in på de rette plasserne og de som da job-

bet med design hade designbakgrunn. De som jobbet med elektro, hadde elektro-

bakgrunn, så jeg tror... jeg tror kompetanse satt på riktige steder. Kvalitetsingeniø-

rer hadde kvalitetsbakgrunn og så videre. Eh... men det er nok tilbake til dette med 

kommunikasjon å… å skulle vi gjort noe annerledes i fasen vi var i, skulle vi gjort 

noe annerledes med tanke på opplæring og tilrettelegging [underlättande], så ville 

det nok vært å jobbet ennå tettere med teamet på disse tingene, fulgt opp teamet 

bedre med tanke på opplæring og alignment... og... og.. en... Fordi du kan se at en 

lokal ressurs vil ha en lavere barriere, en mindre... ett mindre problem med å gå 

til... til sine lokale venner for å søke informasjon. Det tror jeg. Sånn tror jeg det 

fungerer. Og internasjonale... eller representanter for andre nasjonaliteter vil kan-

skje ha en liten barriere, en liten sperre mot å... å søke aktivt i miljøet rundt seg. 

Det trenger ikke å være sånn, for jeg har sett eksempel på begge deler og det... 

og... den type personer med den type karakteristik eller den type egenskap… eh… 

det kan… det kan gjerne være helt uavhengig av nasjonalitet, for det... du finner 

en ganske stor spredning av... av egenskaper og personlige...  personlige egen-

skaper i forbindelse med hvordan man agerer i grupper av mennesker og det 

kommer ju an på om man er av naturen en introvert person eller er en extrovert. 

Ikke sant, hva slags religiøs bakgrunn har du, hva slags oppvekstvilkår har du 

hatt? Det er veldig mange elementer som spiller inn på... på dette med... med... å 

forme deg som person. Og jeg tror de elementene er helt uavhengige av nasjonali-

tet. Så nasjonalitet blir en... en ganske generisk tilnærming [synsätt]. Det blir en 

generisk tilnærming. Si at, ok dette menneske er fra Tyrkia. Da vil det være feil å 

si at, ok da må han være slik og slik og slik. Det kan man... det er vanskelig å si. 

Og... og... jeg tror det blir også mer og mer vanlig at man ser mangfold på tvers av 

nasjonalitetsgrenser. Fordi... fordi unge mennesker i dag flytter mere rundt i ver-

den og... og... og får mye mer inspill via internett, tv, media enn.. enn bare for 20 

år siden. Så... så jeg tror nok at verden er i endring med tanke på dette med nasjo-

naliteter og etnicitet. Ok. 

12) Vad gjorde du för att dra nytta av mångfalden? Vilken effekt fick det? 

Vi prøvde... jeg... jeg prøvde vel å matche teamen så godt jeg kunde, så att perso-

ner som vi visste jobbe godt sammen konde få mulighet til å sitte sammen. I hvert 

fall i landskape, om ikke annet. Men... men oppgavene var ju... var ju formet av 

din erfaringsbakgrunn. Var du en designer, så fikk du designoppgaver så klart. 

Men jeg tror at det är godt at du... du sitter i et miljø hvor du... hvor du føler deg 

hjemme, så vi prøvde i hvertfall å lokalisere menneskene i... i prosjektlokaler så... 

med det i tankene då. Vi har ju... vi hadde i hvert fall den gangen en representant 

fra HR som hadde ansvar for å ta... ta seg av fagfeltet for kultur og cultural 

awareness og kom innom denne... denne teambuildingen for å fortelle  litt om... 

om... om disse tingene. Jeg... jeg har jo også vært igjennom det før, så jeg tok også 

opp den på... på egen basis og vi snakket om... om teameffektivitet i dette, dette 

her. Vi snakket om Lewis' triangle8 som dere kanskje har sett. Vi snakket om le-

derskapsstilen i Norge bare for å... for å highlighta hvordan den norske leder-

                                                           
8 Lewis’ triangle, även kallad The Lewis Model, är en modell för att klassificera kategorisera (nat-
ionella) kulturer utifrån tre arketyper (Lewis 2006).  
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skapsstilen er kontra i andra land kanskje. Vi snakket om prosjektkulturen som vi 

prøvde å få på plass i denne… i dette prosjekte vårt. Så... så vi lade en del ret-

ningslinjer hvordan vi ønsket at teamet skulle jobbe og... og prøvde å så en... å 

sette scenen for de kulturelle mangfolde i prosjekte.  

Visade du presentationen med Lewis’ triangle på en projekt-kickoff? 

Den viste jeg ikke på prosjekt-kickoff, men den viste jeg... på prosjekt-kickoff så 

var det et begrenset team, men vid… men etter... etter noen uker, kanskje to 

måneder tror jeg tenker jeg ut i prosjektet, så hadde vi denne på plass, to tre 

måneder ut i prosjektet. Ja, det var faktisk... det var faktisk ett år ut i prosjektet vi 

hadde denne, ja, ett år ut i prosjektet hadde vi dette her. 

Vad hade det för effekter att sätta ihop teamen som ni gjorde och att informera 

om ledarskapsstilen i Norge och synen på projektarbete? 

Jeg tror det hadde en... en ønsket effekt, men... men som sagt, jeg mente att dette 

var midt ute i prosjektet, men når jeg ser tillbake her så er dette ett år ut i prosjek-

tet… att vi hadde denne. Det kan godt hende at det hadde vært riktig av oss å ha 

mer fokus på detta fra begynnelsen da. Det vil eg tro. Men... men innen den... in-

nen det hadde gått ett år i prosjektet, så hadde vi ju også en veldig... en veldig god 

kjennskap til varandra, va? Så vi hadde jo allerede blitt kjent. De fleste kjente ar-

beidsrutinene og kommunikasjonspartnerne sine i prosjektet. Så... så hvis jeg skal 

kommentere på det, så vil jeg tro at... at vi burde kjørt dette allerede fra begynnel-

sen i prosjektet. 

13) Kunde ha projektet dragit ytterligare nytta av mångfalden? Hur? 

[Härifrån så översätts intervjun fritt till svenska och transkriberingen motsvarar 

inte talspråket] 

Det kunde vi säkert, men det var så många andra utmaningar att hantera att det 

inte fanns tid till det, men efter hand så såg vi att det här med team och team 

alignment var något vi kunde göra bättre. Därför kom det här upp efter ett åt, så vi 

tog tag i det, men kanske lite för sent. 

Det står projektledare inom företaget [företagsnamnet ersatt med företaget] står 

det helt fritt att genomföra teambuildingaktiviteter. Det finns budget avsatt för det; 

att ta med sig teamet på en hotellövernattning, på en god middag och göra något 

kul tillsammans. Det uppmuntras för att skapa en bra teamrelation. Jag måste säga 

att före vi gjorde den här teambuildingen med fokus på cultural awareness, så 

hade vi också flera andra teambuildingar. 

Jag tror inte att det står något om detta med teambuilding i pärmen. Det är mer en 

soft skill. I vår projektmodell, så står det mer om de officiella milstolpar och akti-

viteter som vi måste genomföra inom projektet.   

14) Vilka problem orsakades av mångfalden? Kan du ge konkreta exempel? 

Jag tror att man kan sätta fingret på det här med kommunikation igen, kommuni-

kationsutmaningen var nog lite större än vi trodde och kanske lite större än jag 

kommer ihåg att de var också. 

Jag tror att kokar ner till missförstånd i kommunikationen, att man inte är tillräck-

ligt tydlig som ledare och berättar vad man förväntar sig. Pratar man med en lokal, 
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så säger man ”Kan inte du hjälpa mig med detta” och tio minuter senare så har 

han gjort det. Men när man jobbar med multikulturella team så är kanske viktigare 

att vara lite mer precis, ”Jag behöver din hjälp med det här, jag vill att du fyller i 

det här på det och det sättet och jag behöver ha det tillbaka inom en timme. Kan 

du göra det?”. Och du behöver få en mycket starkare bekräftelse på att uppgiften 

är förstådd och att du kan lita på att det blir gjort. För det är inga problem med 

kapaciteten, det ligger på kommunikationsnivå och förväntningar. 

15) Hur hanterade du dessa problem? Vilken effekt fick det? 

Vi försökte att lokalisera personer som kommunicerade bra i zoner av teamet och 

så hade vi teambuildingar som den jag berättat om. Det var många i teamet som 

inte kände varandra i början och det gav lite extra utmaning i att bygga och aligna 

detta team. Jag som ledare försökte avsätta tid för att prata med hela teamet; varje 

morgon går runt och fråga och prata informellt med teammedlemmarna. Vi hade 

teambuildingarna ganska ofta i början och lite roliga aktiviteter utanför arbetet 

och det tror jag också är väldigt viktigt för att komma igång på rätt sätt och för att 

bättre kommunikation. Jag tror att jag hade en öppen ton mot alla i projektet och 

jag pratade med alla även om min formella kontaktvägar var 5-6 personer, så pra-

tade jag ändå med alla och samlade alla om det var stora informationsbehov. 

16) Kunde problemen av mångfalden ha reducerats? Hur? 

Ja, jag tror det hade varit att erkänna kommunikationsutmaningarna och under-

stryka det med kommunikation tidigare i det väldigt multikulturella teamet vi 

hade och fått tidig återkoppling från teamet på deras förväntningar. Försökt att 

involvera teamet mer och att fråga, åtminstone de internationella representanterna 

i teamen, om vilka förväntningar de hade på kommunikation och ledning. Det är 

inte säkert att det hade bidragit till att förändra någonting, men det man hade i alla 

fall fått förståelse. Jag tror att detta med klar kommunikation och en tydlig be-

skrivning av uppgiften skulle kommit högt på den listan.  

17) Använde du några strategier för att hantera och dra nytta av mångfalden i 

projektet? Vilka? 

Nej, vi hade egentligen inte det. Fast vi hade materialet om cultural awareness och 

använde det efter hand i projektet, så det blev väl en lite mer tillfällig strategi för 

det här teamet där jag använde min ledarerfarenhet för att knyta ihop teamet så 

gott som möjligt.  

18) Var det medvetna eller omedvetna strategier? 

 

19) Var det tydligt uttalade strategier som spreds i projektet? Utveckla! 

 

20) Vad ville du uppnå med strategierna? Hur? 

 

21) Vilka effekter gav strategierna? 

 

22) Fanns det något samband mellan strategierna och projektresultatet? Hur? 
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23) Finns det några övergripande ledarskapsstrategier inom företaget för att han-

tera multinationell bemanning i projekt? Vilka? Ger de stöd? 

Ja, vi har viss information om detta och det kommer tillbaka till dessa standardise-

rade presentationerna om cultural awareness, användningen av Lewis’ triangle 

och kartläggning av teammedlemmarna i Lewis’ triangle. Lewis’ triangle är vik-

tig. Det är forskning på internationell nivå och ganska erkända studier som gjorts 

om multikulturella team och försöker placera in nationaliteter på generisk nivå i 

ett diagram för beskriva dem i förhållande till varandra utifrån tre extremer. Den 

är intressant för er, tror jag. Den hade vi på bordet och den hade jag sett innan vi 

startade projektet och den hade jag i bakhuvudet när vi placerade teamen tillsam-

mans och vi placerade folk i teamen. 

24) Vilka är dina viktigaste lärdomar av att leda projekt med multinationell be-

manning? 

Försöka gruppera personer i kompatibla grupper så längt som möjligt. När det 

gäller att välja team, så har vi begränsade möjligheter till det. Vi får ingenjörer, vi 

får personer som blir lediga eller frisatta från andra projekt, så det är svårt att få 

personer från en wish-list. Vi accepterar de resurser vi får och försöker använde 

dem på bästa möjliga sätt. Vi gör ingen undersökning av personlighet. Om vi hade 

satt fokus på det, så kunde vi ha mappat in personer i Lewis’ traingle, men den är 

inte idiotsäker. Det finns tester, frågeformulär, man kan göra för att se var man 

ligger i triangeln och det gjorde vi i ett annat projekt. Det var ett projekt som var 

mycket mer linjärt med tanke på norsk eller nordeuropeisk sammansättning och 

trots att vi hade i princip sammabakgrund och samma språk, så blev det stor 

spridning. Så den är inte idiotsäker, man kan hamna på andra ställen än där triang-

eln förutsäger utifrån nationaliteten, så det många andra aspekter än bara nat-

ionalitet som avgör hur du agerar som person.  

Klar kommunikation är viktigt. 

Det finns också en e-learning-kurs om cultural awareness. Den är tillgänglig för 

alla anställda och vi uppmanade alla i projektet att genomföra den. Det är en in-

teraktiv kurs som tar 1-2 timmar som avslutas med en quiz. Kursen fokuserar på 

diversity in teams och hur man bäst jobbar tillsammans som multikuklturellt team. 

Det handlar ju såklart om att förstå andras kulturer, men jag tror framför allt det 

handlar om att förstå sin egen kultur. Du måste förstå dina styrkor och dina svag-

heter och förstå hur dina egenskaper bäst kan passa in i teamet och hur du kan dra 

nytta av dem. Det tror jag är viktigt för det är mycket begärt att försöka förstå alla 

andra kulturer, men att försöka förstå sin egen bakgrund och kultur, det tror jag är 

hanterlig utmaning för de flesta. 

Vad fick det för effekt att alla genomförde utbildningen? 

Det är svårt att svara på för vi hade så många utmaningar i det här projektet att det 

var svårt att mäta vad som hade effekt. Det var inte ett genomförandeprojekt där 

vi kunde säga att det här ska byggas, utan vi hade ett ganska öppet scope och de-

sign och omfattande kvalificering av lösningar som gjorde projektet utmanande. 

Men jag tycker att vi fick ett bra team. Det tog ett tag innan alla hittade sina roller 

och alla brickor föll på plats, men det blev ett bra team och jag uppskattade all i 
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teamet oberoende av nationalitet. Vi gick igenom många utmaningar tillsammans 

och det ju också vara något att bygga team på, att man löser problem tillsammans. 

25) Vilka råd vill du ge till en projektledare som ställs inför utmaningen att leda 

ett projekt med multinationell bemanning? 

Matcha teamen så bra som möjligt. 

Se bortom nationalitet för enbart nationalitet beskriver inte en persons egenskaper. 

Det är många andra aspekter som formar en person. Din personlighet är formad av 

många komplexa erfarenheter och personlighet är ju egentligen vad vi är ute efter 

här; att mixa team utifrån passande personligheter. 

26) Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

Det har gjorts studier på temat där man funnit att enkelkulturella team kan vara 

ganska effektiv, men de team som presterar bäst är högeffektiva tvärkulturella 

team. Men samtidigt, så är det risk att tvärkulturella team kan bli ineffektiva så det 

beror på hur man kommunicerar och leder sina team. Så ett multikulturellt team 

som leds på ett väldigt bra sätt med klara roller och klara förväntningar kan pre-

stera mycket bra. 

Intervju 4: Manlig intervjuperson 

1) Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Det går bra. 

2) Vilken nationalitet har du? 

Jag är norsk. 

3) Beskriv din erfarenhet av att leda projekt med multinationell bemanning! 

Jag har jobbat internationellt nästan hela tiden. Jag studerade i England. Det var 

76, så det var en del år sedan. Jag har jobbat med Sydafrika, Sydamerika, Libyen, 

Mellanöstern, USA och nu i företaget [företagsnamnet ersatt med företaget], så 

jobbar jag med många nationaliteter och speciellt indier. Så jag har ganska god 

erfarenhet av att jobba internationellt och i multinationella projekt. Nu det sista, så 

jobbade jag i ett projekt med 20 olika nationaliteter. Och så jobbade jag lite med 

ett annat projekt där var det ett team som satt i Houston, ett team i Indien, ett här 

på Fornebu och ett i Tranby. Bara det att jobba med Tranby och Fornebu är som 

två olika nationaliteter, två olika kulturer i alla fall. 

Jag har lett två projekt på företaget [företagsnamnet ersatt med företaget], ett 

långt och ett väldigt kort. 

4) Tycker du att nationell mångfald i projektbemanningen är en fördel, en nackdel 

eller har det ingen betydelse? Generellt eller under vissa förutsättningar? Ut-

veckla! 

Jag tror det är bägge delar. Det är självklart många fördelar personligt att du kan 

lära känna olika människor och olika kulturer om du är intresserad av det, men det 

är klart att de innebär andra utmaningar för att få fler att samarbeta bra, flera för-

utsättningar. Om du har bara norrmän eller bara svenskar, så är det naturligtvis 

mycket lättare när du till någon nivå vet hur alla tänker, hur alla reagerar. Det är 

en bättre förutsättning. 
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Hur gör man för att få personer med olika bakgrund att samarbeta för ett bra 

resultat? 

Vi gör ju inte något speciellt för det. Det blir lite upp till var och en att försöka fatt 

vara lite mer tolerant, att förstå hur de andra jobbar. Generellt sett så vet jag inte 

om det är någon fördel. Fördelen är att du får olika kompetenser, du får olika per-

sonal som har olika sätt att arbeta, så du får annan input på hur saker kan göras. 

Du måste lägga tid på att förstå hur de olika kulturerna kan jobba optimalt. Indier, 

till exempel, jobbar på ett helt annat sätt än en norrman gör eller amerikaner.  

5) Ställer projektarbete speciella krav på hantering av grupper med multinationell 

bemanning jämfört med andra arbetsformer? Utveckla! 

Ja, det tycker jag helt klart. Det jag menar är att man bör vet på förhand hur de 

olika grupperna arbetar och så får man organisera projektet därefter. Det ju speci-

ellt viktigt om du har stora grupper, om man säger att du har tio olika national-

iteter som sitter i samma rum och ska göra olika uppgifter, så blir det annorlunda 

än om du säger att till exempel alla dina designers sitter i Indien, bara indiska de-

signers, eller om ett arbetspaket ska utföras i USA av bara amerikaner. Det måste 

du förbereda dig på. Men all den typen av arbete kräver ju förberedelser. Man kan 

ju inte bara kasta in tio olika personer i ett rum och säga att nu ska ni jobba ihop 

utan att tänka på att de är olika.  

Har du speciella rutiner för det? 

Nej, jag vet inte om jag har några speciella rutiner för det. Man måste bara vara 

medveten om det och planera därefter.  

Välj ett specifikt projekt med multinationell bemanning som du har lett och ha det 

som referens för att besvara följande frågor! 

6) Hur många projektmedlemmar deltog i projektet? 

Projektet var 180 personer. Jag hade väl 25, kanske. 

7) Vilka nationaliteter deltog i projektet? 

Ja, det var många. Jag tror att det var 15-20 olika nationaliteter. Det var många 

indier och väldigt många svenskar, mest norrmän, så klart. Och så var det många 

polacker och östeuropéer. 

8) Vilken nationalitet var vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna hade 

denna nationalitet? 

Det vet jag inte. Jag tänker att 60-70 procent var svenskar, norrmän och indier och 

så kanske diverse andra nationaliteter. 

9) Vilken nationalitet var näst vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna 

hade denna nationalitet? 

 

10) Var det ett framgångsrikt projekt? Utveckla! 

Ja, det var det. Det var bra både med avseende på kvalitet och pengar; inte fullt så 

bra med avseende på tid. Det var världens största projekt någonsin av den typen. 
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Det var ett väldigt framgångsrikt projekt, speciellt med avseende på att utveckla 

nya idéer och produkter, nya system. 

11) Bidrog den nationella mångfalden i projektet till projektresultatet eller häm-

made den projektet? Kan du ge konkreta exempel? 

Ja. Självklart ur det perspektivet att utan den mångfalden så hade vi knappt haft 

folk nog att genomföra projektet, men det var väl inte du menade kanske? Jag vet 

inte om det bidrog att det var många olika nationaliteter. Jämfört med om det bara 

hade varit norrmän som hade den kompetensen som alla dessa utlänningar hade, 

så tror jag inte att den nationella mångfalden gjorde resultatet något bättre. Det 

blir lite utopiskt för all den kompetensen är ju inte tillgänglig i Norge. Det var 

nödvändigt med alla dessa kompetenser råkade finnas i andra kulturer. Exempel-

vis alla dessa indier, de har kompetenser som vi inte har i Norge.   

12) Vad gjorde du för att dra nytta av mångfalden? Vilken effekt fick det? 

I företaget [företagsnamnet ersatt med företaget] så är det tänkt att vi ska kunna 

göra de funktionerna som indierna gör lokalt i Indien. Vi ska kunna jobba indier i 

Indien, norrmän i Norge och svenskar i Sverige. Det är det som är målet för det 

multinationella samarbetet, beroende av funktioner och kompetenser och geogra-

fiskt separerat. Jag tycker inte att det är något mål i sig självt att alla olika nation-

aliteter ska sitta tillsammans på samma kontor. Det är ju kostbart, bland annat för 

några måste resa och bo hemifrån. Men jag tror alltså att arbeta tillsammans på det 

sättet det är helt avgörande för… Jag har ju en helt annan förståelse för hur det är 

att samarbeta med indier efter att ha jobbat med dem i Norge, så det krävs en upp-

lärning och utveckling så klart. 

Hur hanterar man att man sitter geografiskt spridda? 

Det är naturligtvis en utmaning med kommunikationen. Men företaget [företags-

namnet ersatt med företaget] har ju en filosofi som går ut man ska försöka arbeta 

var för sig och sedan har vi system som hanterar kommunikationen. Jag kan ju 

sitta var som helst och göra mitt jobb egentligen, men då går det ju inte att prata 

med mina medarbetare om de är på olika ställen. 

Vår dokumenthanteringsfunktion fanns i Indien. Vi kom på att detta inte funge-

rade ordentligt, så vi fick vissa av indierna att komma till oss. Vi kunde lära upp 

varandra. Att sitta tillsammans och kunna kommunicera direkt lokalt i projektet, 

det gav väldigt mycket bättre resultat än att bara kommunicera via PC. Så det har 

vi bra erfarenheter av, speciellt emot indier. 

Ibland blir det missförstånd, men det har oftast med kommunikation språksvårig-

heter att göra snarare än kulturskillnader; personliga relationer och det är ju lätt 

hänt att man missförstå varandra när man inte pratar samma språk. 

Hur hanterar man språksvårigheterna? 

Det är en bra fråga. Det är finns nog inget speciellt sätt för att hantera detta rätt. 

Man får bara försöka att försöka kommunicera med varandra på engelska. Det är 

ju engelska som gäller, men det betyder ju att vi kommunicerar sämre. Alltså, jag 

kommunicerar ju mycket sämre på engelska än jag gör på norska. Och detsamma 

gör ju en indier och speciellt om du kommunicerar med en engelsman så kommer 

han ju alltid att ha ett väldigt kommunikationsövertag på alla andra som inte pra-
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tar engelska. Men vi har inte några speciella sätt att hantera kommunikation på 

utan det går väl på erfarenhet, att du vet att indier till exempel de kan ofta säga ja 

utan att förstå och det gör inte en svensk eller en norrman. Det varierar på olika 

sätt. Vi har gjort en multikulturell teambuilding där vi fokuserade på att vi är olika 

nationaliteter. Det var väldigt intressant. Du liksom kartlägger skillnader och pra-

tar med varandra om hur saker är olika, hur olika saker uppfattas på olika sätt. Det 

var väldigt, väldigt nyttigt. Det borde man göra mera i sådana projekt. 

Har du tänkt på att sätta ihop resurser som passar att samarbeta med varandra? 

Nej, på företaget [företagsnamnet ersatt med företaget] är det inte upp till projekt-

ledare att tänka på det. Det är andra som bestämmer hur projektteamen ska se ut. 

Så jag bara tar de resurser jag får och så försöker jag få det at fungera. 

Vad gjorde du för att dra nytta av mångfalden? 

Det var teambuildingen, i stort sett; prata ihop sig, göra saker tillsammans, lära 

känna varandra, så som du egentligen gör även om bara är samma nationalitet. Vi 

har också gjort några teambuildingar specifikt mot att förstå olika kulturer. 

Gav det någon effekt? 

Ja, helt klart. Man får mycket bättre kommunikation, bättre sammanhållning; du 

får mer som ett team när du kommunicerar bra med dina projektkollegor. Det är 

viktigt att vara tillsammans och prata.   

13) Kunde ha projektet dragit ytterligare nytta av mångfalden? Hur? 

Jag tror att svårt att säga att man kan får några ekonomiska eller tidsmässiga för-

delar av att ha ett multikulturellt projekt, men det finns ju många andra aspekter. 

Om man är intresserad av det, så är det naturligtvis mycket intressant att lära 

känna andra människor och att jobba tillsammans. Det ger mig som person mer 

mening i saker och ting, men jag tror inte att det är några mätbara saker. Om jag 

skulle starta upp ett nytt projekt, så skulle jag inte kunna gå och säga att nu jag vill 

ha så många svenskar och så många indier och så många polacker för då blir det 

ett så mycket bättre projekt än om alla var norrmän eller alla var svenskar. 

Kunde ha projektet gjort något annorlunda för att nå ett bättre resultat? 

Det tänker man ju alltid på i projekt, men inte med avseende på nationalitet. Vissa 

saker kan jag tänka mig att jag inte skulle använda indierna till till exempel. Du 

lär dig ju efter hand hur olika folk jobbar bäst och vad de är bra på och vad de kan 

göra. Det kan ju till en viss grad bli ett slags generalisering eller stigmatisering 

Det är ju en nackdel, men det är också bra att känna till men det går på erfarenhet. 

Det gäller både kompetens och arbetssätt. 

14) Vilka problem orsakades av mångfalden? Kan du ge konkreta exempel? 

Kommunikationsproblem. Inte något annat. Det är svår att ge några exempel, men 

det är i stor sett alltid kommunikationsproblem beroende på språk och kultur. 

Olika kulturer har olika sätt att jobba på.  

15) Hur hanterade du dessa problem? Vilken effekt fick det? 

Vi hade teambuildingar och vi försökte prata om detta. Du är viktigt att involvera 

alla projektmedarbetarna, men det har ju inte något med kultur att göra. Det gäller 



 79 

oavsett. Det gav en känsla av bättre samarbete. Effekterna beror av hur stora kul-

turskillnaderna är. Det är mycket större skillnad på en indier och en norrman, än 

det är på en svensk och en norrman. Svenskar och norrmän är ganska lika; det är 

lite mer ordning på svenskar. 

16) Kunde problemen av mångfalden ha reducerats? Hur? 

Det vet jag inte. Det har ju hänt att vissa inte fungerar, till exempel att en muslim 

inte kan jobba med en kvinna, då får ju vederbörande sluta eller göra något annat; 

men det är väldigt sällan och det kan lika gärna ske med en norrman. Det händer 

ju att projektmedarbetare inte fungerar tillsammans; två stycken som inte passar 

ihop, som inte får det att fungera, som man måste prata med eller omplacera. 

Vi inte några problem med mångfalden i projektet, annat än att ibland kanske det 

tog lite längre tid än det skulle gjort om alla var verkligt effektiva. 

Om något inte fungerar, så måste projektledaren försöka lösa det. Projektledare 

ska driva med coaching och vara personalledare på något sätt, så du ser att något 

inte fungerar så måste du försöka att lösa det. Man får prata med folk och lista ut 

vad som är problemet, försöka diskutera fram en lösning. Allt kan lösas på ett 

eller annat sätt.  

17) Använde du några strategier för att hantera och dra nytta av mångfalden i 

projektet? Vilka? 

 

18) Var det medvetna eller omedvetna strategier? 

Jag har inte några medvetna eller omedvetna strategier. Omedvetna kanske. Det 

handlar i regel om kommunikation. Försöka följa vad som händer.  

19) Var det tydligt uttalade strategier som spreds i projektet? Utveckla! 

Nej. Inte i den meningen. Alla projekt startar ju med någon form av kickoff eller 

teambuilding och sådana grejer och alla är klara med att det är viktigt att få alla 

projektmedarbetare att fungera, men projektmedlemmarna förändras ju hela tiden 

– någon försvinner och någon kommer in. Det finns väl inte någon klar strategi 

för det. 

Vi har tagit initiativ till teambuilding med fokus på kulturskillnader och det har 

fungerat bra. Det gjorde vi efter ett år i projektet. Det projektet har pågått i tre år. I 

ett annat projekt som jag varit med i, så gjorde vi det efter bara ett par månader. 

Det beror lite på vad man bestämmer sig för. 

20) Vad ville du uppnå med strategierna? Hur? 

 

21) Vilka effekter gav strategierna? 

Alla i ett projekt har ju en uppgift att utföra och det är egentligen kommunikation, 

upplärning eller coaching som ska till för att få projektmedlemmarna att göra sina 

jobb. Och det här med att sätta ihop teamen på ett bra sätt, det finns inga regler för 

det. Det är som regel personberoende. Projekten är som regel tunt bemannade, så 

alla är beroende av att alla fungerar optimalt. 
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Alla ledare måste ju hitta sätt att lösa problem på och få saker att hända. Det är ju 

det som är hela jobbet egentligen. Det handlar om kommunikation och förstå vad 

alla gör och att de har förutsättningar att utföra sina jobb tillsammans. 

22) Fanns det något samband mellan strategierna och projektresultatet? Hur? 

Sambandet mellan strategier och projektresultat – det kan jag inte svara på. Inte 

projektresultat i den meningen. Det är klart att får du ett projekt att fungera bra, så 

sparar du naturligtvis tid och pengar. Det går ut på att få folk att jobba, att trivas, 

jobba effektivt och göra rätt första gången. Jag tror att personliga ledaregenskaper 

är viktiga. Om man ska leda ett multinationellt projekt, så är det naturligtvis en 

fördel om man har multinationell förståelse. Du måste förstå vad det är som gör 

att du kan göra exempelvis en indier glad eller förnärmad. När indier kommer hit, 

så blir de ofta behandlade som att de bara är här för att utföra sin uppgift, men om 

du involverar dem och får dem att känna att de är en del av teamet och blir likvär-

digt behandlade, så blomstrar de. Du måste ju få känna att du blir uppskattad. 

23) Finns det några övergripande ledarskapsstrategier inom företaget för att han-

tera multinationell bemanning i projekt? Vilka? Ger de stöd? 

Nej, inte som jag vet om. Det har jag aldrig hört något om 

Om du tar initiativ, så har ju företaget [företagsnamnet ersatt med företaget] folk 

som kan hjälpa till. Exempelvis fick vi hjälp att köra teambuilding eller semi-

narium med multikulturell mapping och sådant. 

24) Vilka är dina viktigaste lärdomar av att leda projekt med multinationell be-

manning? 

Det är väl egentligen att ha klart för sig att det är stora skillnader både på kultur 

och arbetssätt och inte minst fördomar, förutsättningar och förväntningar på att 

arbeta i ett sådant projekt. Förväntningarna hos en indier är annorlunda jämfört 

med hos en svensk. Du måste förstå vad som skiljer mellan olika kulturer och 

olika folk. Om du tror att en indier kan komma hit och börja jobba på samma sätt 

som en svensk kan, då gör du en tabbe. Du måste förstå att indier jobbar på ett 

annat sätt. Det gäller ju alla - amerikaner eller östeuropéer - alla är ju olika och det 

måste du ju veta om och ha sätt att följa upp, och sätta upp förväntningarna. Eng-

elsmän som har bra kontroll på språket kan ibland luras utan att direkt ljuga, in-

dier de gör det de blir tillsagda och så väntar de på att bli tillsagda något annat. De 

gör det by-the-book. Östeuropéer de gör det de säger och är väldigt arbetssamma. 

Det är inte säkert att norrmän är de bästa i världen. 

Den där teambuildingsövningen där man placerar länder i en trekant [Lewis’ tri-

angle], den är ganska bra. Det verkar som att folk passar bäst där de ska vara och 

det tycker de själva också. 

25) Vilka råd vill du ge till en projektledare som ställs inför utmaningen att leda 

ett projekt med multinationell bemanning? 

Det är att kartlägga de olika nationaliteterna och fundera över vad det kan betyda 

och det beror ju på vem du är också. Du måste förstå lite av skillnaderna mellan 

folk och visa hänsyn. 

Ta råd från andra med erfarenhet; från andra projektledare, men det går också att 

prata med dina teammedlemmar och höra hur de känner sig. 
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26) Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

Jag tror att detta med multinationalitet handlar mycket om erfarenhet, öppenhet 

och, inte minst, respekt för de andra människorna och kulturerna. Jag tror att det 

är speciellt med våra indiska vänner. De blir väldigt fort hanterade som att de bara 

kommer hit för att för att de ska hjälpa oss som sekreterare eller PC-stöd. De för-

tjänar mer respekt än så. 

Intervju 5: Manlig intervjuperson 

1) Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Ja  

2) Vilken nationalitet har du? 

Jag er norsk 

3) Beskriv din erfarenhet av att leda projekt med multinationell bemanning! 

Jag har jobbat sedan 1982 som ingenjör. Från 2012 jobbar jag som projektledare i 

internationellt projekt. 

4) Tycker du att nationell mångfald i projektbemanningen är en fördel, en nackdel 

eller har det ingen betydelse? Generellt eller under vissa förutsättningar? Ut-

veckla! 

Det är ingen nackdel men det kan vara språk, men det är fördel och positiv med 

olika kulturer, erfarenheter. 

5) Ställer projektarbete speciella krav på hantering av grupper med multinationell 

bemanning jämfört med andra arbetsformer? Utveckla! 

Det har jag inte tänker mycket på. Jag kan inte svara på.  

Välj ett specifikt projekt med multinationell bemanning som du har lett och ha det 

som referens för att besvara följande frågor! 

 

6) Hur många projektmedlemmar deltog i projektet? 

15 -20 medlemmar 

7) Vilka nationaliteter deltog i projektet? 

1 Ryssland, 1-2 Sydafrika, 1 från tunisier resten är norrmän 

8) Vilken nationalitet var vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna hade 

denna nationalitet? 

Norge 

9) Vilken nationalitet var näst vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna 

hade denna nationalitet? 

Sydafrika 

10) Var det ett framgångsrikt projekt? Utveckla! 



 82 

Ja, Det var ett framgångsprojekt 

11) Bidrog den nationella mångfalden i projektet till projektresultatet eller häm-

made den projektet? Kan du ge konkreta exempel? 

Nej, Jag tror att det är ingen skillnad, om det är bara norrmän eller om det finns 

olika nationaliteter i projektet.  

12) Vad gjorde du för att dra nytta av mångfalden? Vilken effekt fick det? 

Inte mycket 

13) Kunde ha projektet dragit ytterligare nytta av mångfalden? Hur? 

Jag kan inte säga det. 

14) Vilka problem orsakades av mångfalden? Kan du ge konkreta exempel? 

Nej, det är inget problem.  

15) Hur hanterade du dessa problem? Vilken effekt fick det? 

 

16) Kunde problemen av mångfalden ha reducerats? Hur? 

Jag känner inget problem av mångfalden, så det finns inget att ha reducerats 

17) Använde du några strategier för att hantera och dra nytta av mångfalden i 

projektet? Vilka? 

Nej, Jag har inte gjort det 

18) Var det medvetna eller omedvetna strategier? 

 

19) Var det tydligt uttalade strategier som spreds i projektet? Utveckla! 

 

20) Vad ville du uppnå med strategierna? Hur? 

 

21) Vilka effekter gav strategierna? 

 

22) Fanns det något samband mellan strategierna och projektresultatet? Hur? 

Jag känner inte till.  

23) Finns det några övergripande ledarskapsstrategier inom företaget för att han-

tera multinationell bemanning i projekt? Vilka? Ger de stöd? 

Nej, men projektleder forum där man utvecklar sitt ledarskap erfarenhet… 

24) Vilka är dina viktigaste lärdomar av att leda projekt med multinationell be-

manning? 
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Det är positivt och kommunikation går på engelsk, vidare utvecklar och förbättrar 

engelska språk.  Man skal ta hand om människor och respektera dem.   

25) Vilka råd vill du ge till en projektledare som ställs inför utmaningen att leda 

ett projekt med multinationell bemanning? 

Behandla människor väl och fokusera på kompetens. 

26) Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

Nej. 

 

Intervju 6: Manlig intervjuperson 

1) Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Ja 

2) Vilken nationalitet har du? 

Jag är Norsk 

3) Beskriv din erfarenhet av att leda projekt med multinationell bemanning! 

Jag har lett två projekt. 

Ett projekt var från år 2007 till år 2009 norskt projekt. Projekt medlemmarna var 

från Thailand, India, Norge och klient var Australia. 

Andra projekt från 2010-2012 och det var ett norskt team i Norge. Projektmed-

lemmar var norska, indiska ingenjör som satt i Norge och en grupp med 4-5 in-

genjörer som satt i Nigeria   

4) Tycker du att nationell mångfald i projektbemanningen är en fördel, en nackdel 

eller har det ingen betydelse? Generellt eller under vissa förutsättningar? Ut-

veckla! 

Jag tycker att det var upp till individer än nationalitet. Jag tror att de som kommer 

till Norge, vill de behandla som individer än nationalitet och de sätter pris på det 

hur man behandlar dem. Det är intressant att jobba med olika nationaliteter för 

man lär sig mycket. 

5) Ställer projektarbete speciella krav på hantering av grupper med multinationell 

bemanning jämfört med andra arbetsformer? Utveckla! 

Jag är inte säkert på, men i de multinationala aspekterna måste man ta hänsyn till 

olika kulturer för att folk har olika sätter att kommunicera med andra och ta emot 

information från andra i olika kulturer. T.ex. en person från Indien kan säga ja till 

en chef eller en kollega i någon situation, men det kan hända att han inte förstår 

vad andra vill eller be om. Han kan säga ja för han vill vara hygglig med den eller 

dem som han kommunicerar med.  Medan projekt medlemmarna som kommer 

från Afrika som är van vid behandlar hard i sin kultur jämför med Norska kultur. 

När dessa människor från Afrika och India har kommit till Norge, blir de behand-

lade som Scandinavian. Då uppskattar de ett stort värde för sig och de sätter stort 

pris på det. När dessa människor har kommit till Norge, adopterar de norsk kultur 

och attityder mycket efter ett tag. Det blir mer homogent efter ju länge människor 
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som kommer från andra kulturer som har varit i Norge och tvärtom med Norska 

ledare. Detta leder till att man inte hamnar in i en situation som man blir över be-

handlad varandra.  

Välj ett specifikt projekt med multinationell bemanning som du har lett och ha det 

som referens för att besvara följande frågor! 

6) Hur många projektmedlemmar deltog i projektet? 

10 medlemmar 

7) Vilka nationaliteter deltog i projektet? 

4 Norska, 5 Nigeria, 1 India  

8) Vilken nationalitet var vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna hade 

denna nationalitet? 

Norsk 

9) Vilken nationalitet var näst vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna 

hade denna nationalitet? 

Nigeria 

10) Var det ett framgångsrikt projekt? Utveckla! 

Ja, det gick bra. Efter projekt har man skaffat erfarenhet, och utvecklat människor 

som kan bruka till nästa projekt.  

11) Bidrog den nationella mångfalden i projektet till projektresultatet eller häm-

made den projektet? Kan du ge konkreta exempel? 

Det är ingen av delarna tänker jag på. Det är förhållande till kompetenser som 

man behöver och önskar i projektet, och det beroende inte på nationaliteter.    

12) Vad gjorde du för att dra nytta av mångfalden? Vilken effekt fick det? 

Jag brukar lokal projektledare för att projektledaren förstår regler, kultur, och sät-

ter att jobba i sin egen kultur. Dessa projektledare inviterar till Norge och lär 

norsk kultur under projektet gång.  

13) Kunde ha projektet dragit ytterligare nytta av mångfalden? Hur? 

Jag är osäker på det. 

14) Vilka problem orsakades av mångfalden? Kan du ge konkreta exempel? 

När man brukar lokal projektledare, händer det att dessa lokala projektledare ut-

nyttjas sin egen kultur, arbetsprocess, regler… för att ta sin egen fördel i en andra 

kulturer i samma företag.  

15) Hur hanterade du dessa problem? Vilken effekt fick det? 

Man måste adoptera deras kultur för att gå vidare, detta går emot företaget regler. 

Men man fick effekt när och om man har adopterat deras regler.  

16) Kunde problemen av mångfalden ha reducerats? Hur? 
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Ja, t.ex. man kan organisera Training om learning kultur för dem kommer till den 

kulturen som de skall jobba åt och för de som tar ansvara för dem.  

17) Använde du några strategier för att hantera och dra nytta av mångfalden i 

projektet? Vilka? 

Ja, det kan vara att man skall vara klart och tydligt om det man skall önska och det 

önskas bli gjort. Det skall vara bra strategi att man kan väll förberedda en Trai-

ning för Learning kultur för de ny kommer till Norge, och låter den att göra fel 

några gånger innan de kan komma igång i den nya kulturen. 

18) Var det medvetna eller omedvetna strategier? 

Nej, det har jag inte eller inte klart. Man vill lära individer, och deras kultur, kom-

petenser och erfarenhet i gruppen först innan man kan kategorisera vilka sätt eller 

strategier and att hantera eller passera problem. När en konflikt uppkommer i 

gruppen, då är det bra att man låter de lösa det själva med varandra. Då kan de 

lära sig nya saker och sätt att jobba i Norge. 

19) Var det tydligt uttalade strategier som spreds i projektet? Utveckla! 

Nej 

20) Vad ville du uppnå med strategierna? Hur? 

Jag vill få ut bra projektresultat.  

21) Vilka effekter gav strategierna? 

Ett bra leveransresultat med avseende på projekttid, kvalitet och resurs  

22) Fanns det något samband mellan strategierna och projektresultatet? Hur? 

Ja, det finns alltid samband mellan strategierna och projektresultatet på något sätt, 

men jag kan inte komma på något just nu.  

23) Finns det några övergripande ledarskapsstrategier inom företaget för att han-

tera multinationell bemanning i projekt? Vilka? Ger de stöd? 

En gång kurs när man börjar jobba som projektledare 

24) Vilka är dina viktigaste lärdomar av att leda projekt med multinationell be-

manning? 

Man skall ta hand om projektmedlemmar och behandla dem bra. 

25) Vilka råd vill du ge till en projektledare som ställs inför utmaningen att leda 

ett projekt med multinationell bemanning? 

Behandlar andra bra som man vill bli behandlad 

26) Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

Fokusera på kultur, individer och kompetens 

 

Intervju 7: Manlig intervjuperson 

1) Går det bra att vi spelar in intervjun? 
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Ja 

2) Vilken nationalitet har du? 

Jag är norsk 

3) Beskriv din erfarenhet av att leda projekt med multinationell bemanning! 

Jag jobbar mer än 10 i olika internationella bemanningar 

4) Tycker du att nationell mångfald i projektbemanningen är en fördel, en nackdel 

eller har det ingen betydelse? Generellt eller under vissa förutsättningar? Ut-

veckla! 

Det är både fördel och nackdel. 

Det är fördel om projekt gruppen samlar i en plats. Då kan man få upp kommuni-

kation när som helst. Man kan läsa ut varandra med hjälp av språk… Om man har 

stor antal international deltagare i gruppen, får man större kreativiteten i projekt 

styrning och det är roligt att leda människor som kommer från andra kultur. Det är 

skillnad mellan olika kultur men det är egentligen lik.       

Nackdel om gruppen sitter i olika platser, då måste man ha möte t.ex. telefon… då 

kan man missförstå varandra när man kommunicerar med varandra. Då kan det bli 

svårt å förstå t.ex. arbetsuppgifter. 

5) Ställer projektarbete speciella krav på hantering av grupper med multinationell 

bemanning jämfört med andra arbetsformer? Utveckla! 

Ja, i den multinationella bemanningen projekt orienterar man på arbetsuppgifter. 

Eftersom projektet är i de multinationella kulturerna sammanhang, då är det bra 

att undvika att missförstå och misstolka arbetsuppgifterna. Detta leder till att ar-

betsuppgifter måste vara skriftlig, klart och tydligt, kortsiktig från början av pro-

jektet. 

Välj ett specifikt projekt med multinationell bemanning som du har lett och ha det 

som referens för att besvara följande frågor! 

6) Hur många projektmedlemmar deltog i projektet? 

Det är 12 medlemmar i projektet. 

7) Vilka nationaliteter deltog i projektet? 

Norsk 2, svensk3, vietnameser1, Kanada1, Amerika1, Poland 1, Ryssland 1 

8) Vilken nationalitet var vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna hade 

denna nationalitet? 

Norsk 2, svensk3, vietnameser1, Kanada1, Amerika1, Poland 1, Ryssland 1 

9) Vilken nationalitet var näst vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna 

hade denna nationalitet? 

Norsk 

10) Var det ett framgångsrikt projekt? Utveckla! 

Ja, Jag brukade 50 % av tiden. 
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11) Bidrog den nationella mångfalden i projektet till projektresultatet eller häm-

made den projektet? Kan du ge konkreta exempel? 

Ja, Det bidrar. 

12) Vad gjorde du för att dra nytta av mångfalden? Vilken effekt fick det? 

Jag försökte göra en bra sammansättning av mångfaldens i projektet. Då fikk man 

god leverening av projekt. 

13) Kunde ha projektet dragit ytterligare nytta av mångfalden? Hur? 

Jag vet inte än. 

14) Vilka problem orsakades av mångfalden? Kan du ge konkreta exempel? 

Ja, vissa har sagt men inte gjort det. 

15) Hur hanterade du dessa problem? Vilken effekt fick det? 

Jag försökte sätta samman teamet och få alla jobba åt samma mål. 

16) Kunde problemen av mångfalden ha reducerats? Hur? 

Lokalisation problem måste lösa genom att få folk som kommer från andra länder 

än Norge att komma på besök och lära känna varandra. Man skall klara delege-

ring, förklaring, målsättningar, och skriftliga arbetsuppgifter.  

17) Använde du några strategier för att hantera och dra nytta av mångfalden i 

projektet? Vilka? 

Nej, Det är inte klart. 

18) Var det medvetna eller omedvetna strategier? 

 

19) Var det tydligt uttalade strategier som spreds i projektet? Utveckla! 

Nej, 

20) Vad ville du uppnå med strategierna? Hur? 

 

21) Vilka effekter gav strategierna? 

 

22) Fanns det något samband mellan strategierna och projektresultatet? Hur? 

Jag kan inte komma på just nu. 

23) Finns det några övergripande ledarskapsstrategier inom företaget för att han-

tera multinationell bemanning i projekt? Vilka? Ger de stöd? 

Nej 

24) Vilka är dina viktigaste lärdomar av att leda projekt med multinationell be-

manning? 

Man skall behandla folk bra. 
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25) Vilka råd vill du ge till en projektledare som ställs inför utmaningen att leda 

ett projekt med multinationell bemanning? 

Man skall fokusera på individer och kompetens, behandla alla lika.  

26) Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

Nej. 

 

Intervju 8: Manlig intervjuperson 

1) Går det bra att vi spelar in intervjun? 

Ja 

2) Vilken nationalitet har du? 

Norsk 

3) Beskriv din erfarenhet av att leda projekt med multinationell bemanning! 

Jag har genom… sidan 1997 jobbat i international företag i olika jobb positioner i 

FMC som inköp, planläggare, logistik och projekt ledare innan jag började i före-

taget [företagsnamnet ersatt med företaget]. Jag har mina erfarenheter inom ge-

nom åren från och med enkelt utveckling, utveckling, leverans projekt typer. Jag 

har strävat genom olika grader av projekt ledare yrke. 

4) Tycker du att nationell mångfald i projektbemanningen är en fördel, en nackdel 

eller har det ingen betydelse? Generellt eller under vissa förutsättningar? Ut-

veckla! 

Det stort sätt är fördel, men det är svårt sak att lösa och att få sak och ting bli rik-

tig gjort för första gång.  Det han vara ofta problem med att förstå andra både ge 

och ta riktigt besked.  T.ex. det är lätt för mig att förklara en sak på norsk än på 

engelska. Man måste vara väldig säkra att man fokuserar på ge meddelande och se 

till att mottagande skall förstå meddelande.  Det är många gånger projekt med-

lemmar som kommer från andra länder och när tiden är pressande, de säger ja till 

projekt ledare och andra men egentligen förstår de inte uppgiften.  Samtidig säger 

de inte ifrån om något som går fel. Det är viktigt att man är som projekt ledare och 

projekt medlemmar måste säga ifrån när och om de behöver hjälp och inte vänta 

med det. Ju tidig säger ifrån, ju bättre är det. Det är på grund på kultur, då vågar 

vissa människor inte säga ifrån att de inte kan eller behöver hjälp och detta sitter 

länge inne, folk som kommer från Scotland t.ex. om man ber dem göra något, 

säger de att detta fixar vi, men man hör aldrig av från dem, vilket är inte bra. Detta 

ligger mycket på grund av stolthet, då klarar de inte att säga ifrån att de kan inte 

klarar i tid. 

5) Ställer projektarbete speciella krav på hantering av grupper med multinationell 

bemanning jämfört med andra arbetsformer? Utveckla! 

Ja det gör det. Man måste värdera kolla lite på resan ditt och hitt och man måste 

prioritera alla på något sätt det är viktigt. Det är inte nedskrivregler, det är bara 

som det är. Det är projekt eller projekt medarbetare eller var du är, så är det 

samma regler. Det är ingen skillnad,  så måste det vara. 
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Välj ett specifikt projekt med multinationell bemanning som du har lett och ha det 

som referens för att besvara följande frågor! 

 

6) Hur många projektmedlemmar deltog i projektet? 

100 medlemmarna 

7) Vilka nationaliteter deltog i projektet? 

India, México, USA, norsk, svenska, polska, Scotland … 

8) Vilken nationalitet var vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna hade 

denna nationalitet? 

Norska 

9) Vilken nationalitet var näst vanligast? Hur stor andel av projektmedlemmarna 

hade denna nationalitet? 

Svenska 

10) Var det ett framgångsrikt projekt? Utveckla! 

Ja, men tiden gick inte bra på grund av intern politik och oklar linjer, men det var 

en bra intern inlärning 

11) Bidrog den nationella mångfalden i projektet till projektresultatet eller häm-

made den projektet? Kan du ge konkreta exempel? 

Ja, alla bidrog den nationella mångfalden i projektet till projektresultatet. Det är 

kompetens och kommunikation som är viktig. Det är viktigt att man står upp lite 

ibland under projektet gång och ser till hur projektet har gått. Därefter värderar 

och bestämmer man vidare hur projektet ska fortsätta. 

12) Vad gjorde du för att dra nytta av mångfalden? Vilken effekt fick det? 

Jag sätter rätt resurs och arbetsuppgifter på rätt kompetens. Då får du snabb att dra 

projekt framåt. 

13) Kunde ha projektet dragit ytterligare nytta av mångfalden? Hur? 

Nej 

14) Vilka problem orsakades av mångfalden? Kan du ge konkreta exempel? 

Det kan vara någon som har andra sätt att uttryckt sig i språket på grund av kul-

turer. 

15) Hur hanterade du dessa problem? Vilken effekt fick det? 

Jag försöker att få folk att kommunicera och samarbeta för att leda till ett gemen-

samt sätt att arbeta. Effekten går på ett bra resultat. 

16) Kunde problemen av mångfalden ha reducerats? Hur? 

Nei, det finns inget problem att reducera, men det kan vara bra att få medlemmar 

lärar känna sig bättre. 
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17) Använde du några strategier för att hantera och dra nytta av mångfalden i 

projektet? Vilka? 

Rätt färdig, ärlig, klart om sak och ting så fort som möjlig. God planering från 

början av projektet. 

18) Var det medvetna eller omedvetna strategier? 

Det är medveten och jag står för det jag säger och gör. 

19) Var det tydligt uttalade strategier som spreds i projektet? Utveckla! 

Nej 

20) Vad ville du uppnå med strategierna? Hur? 

Leverera bättre genom att öka kommunikation 

21) Vilka effekter gav strategierna? 

Jag vet när projekt stoppar i god tid. 

22) Fanns det något samband mellan strategierna och projektresultatet? Hur? 

Ja 

23) Finns det några övergripande ledarskapsstrategier inom företaget för att han-

tera multinationell bemanning i projekt? Vilka? Ger de stöd? 

Jag gör det ensam eller får mycket liten hjälp från ledning 

24) Vilka är dina viktigaste lärdomar av att leda projekt med multinationell be-

manning? 

Fokusera på plan 

25) Vilka råd vill du ge till en projektledare som ställs inför utmaningen att leda 

ett projekt med multinationell bemanning? 

Involvera, delegera, ta beslut och står för det man har sagt. 

26) Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

Ha kontroll, god plan 

 

Intervju 9: Kvinnlig intervjuperson 

1) Do you mind if we record this interview? 

No. 

2) What nationality are you? 

I’m German. 

3) Can you describe your experience in managing projects with multinational 

project teams? 

Yes. I’m basically working constantly with multi-national project teams. That’s, 

that’s part of the game basically. 



 91 

For how long have you been doing this? 

Well, I’m working in team leadership and project management for like seven 

years now. Yes, seven years. 

4) Do you consider national diversity in project teams an advantage, a disad-

vantage or does it not matter? In general or under certain conditions? Can you 

elaborate? 

I think it’s an advantage when it’s considered and utilized properly. And it is a 

disadvantage when not. If you are aware of the differences and if you are able 

to… to use it or make use, as I said, to utilize it then it actually adds a lot of value 

to your daily work because it broadens your… your perspective, and it also gives 

you a different view or you allow for a different view or a different angle in 

your… in your daily work, so you’re actually able to cover a broader area with a 

diverse team. That’s what I think is a big… it’s a big advantage, but you have to 

be, as I said, you have to be aware of the differences and… and you have to be… 

yeah, you have to be in a position where you actually… where you can address 

the differences as well, where you’re able to handle the differences and you… and 

your team needs to be aware of that as well it’s not only you as a project manager. 

I think it’s especially making your team aware of that. And taking the time to un-

derstand. And that’s not always easy. I think that’s the hardest part actually. Espe-

cially in project work when it’s getting really… sometimes it’s really, really 

stressful, it’s a high pressure and it’s high speed and decisions have to be… have 

to be made… have to be taken very… under very high pressure very often and 

then we need to take the time to take a step back and… and put yourself in the 

other side’s shoes. It’s… it’s… it’s not always easy. It’s easier when you are from 

the same… from the same country or from the same area because then some as-

sumptions can be made and that… usually it’s like a common sense. But if you 

have people from… from very different… areas it’s… it can be very challenging. 

5) Does project work place special demands on management of multinational 

teams compared to other work forms? Can you elaborate? 

Yes, as I elaborated already. It’s about… it’s about taking the time, being aware 

and making… making your team aware as well, each and every one basically. 

And sometimes… count to ten… before you say something… but that’s probably 

in many other cases as well. 

Is this specific for project work?  

You mean if this is… if this is… if this way of… isn’t like everything a project in 

a way? Like… what is your… what would you like to… to get an answer for? 

I’m… I’m not quite sure I understand your question. 

OK. If we try to define project work it’s something that has a set time and a spe-

cific goal and probably temporary organization… compared to a more stable line 

organization. 

Well, the difference is basically… if you those things for example then the differ-

ence is… is you have to… you have to find to each other or you have to find 

this… this team working in a very compressed way, right? Because you have just 

very short time to… to… to get into the right mode, to get into the right speed, to 

have the team functioning and then… um… to carry out the actual project work. 
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So I think it’s… it might be specific when… it might be special when it comes to 

the time pressure that a project… that is related to a project… that comes with a 

project very often because it’s not… um… it’s very often a tight schedule.  

Choose a specific project with multinational project teams that you have managed 

and use this project as a reference when answering the following questions. 

6) How many team members were involved in the project? 

I was just counting the core team members and those were 26, including me. 

7) What nationalities participated in the project? 

Norwegian, British, Chinese, American, Mexican, Russian, Canadian, Swedish, 

Dutch and German… so I would consider it multinational. 

8) What nationality was the most common? What percentage of the project mem-

bers had this nationality? 

The most common nationality was Norwegian with twelve people of this team. 

9) What nationality was the second most common? What percentage of the project 

members had this nationality? 

The second one was British with four people and then two Chinese, two Ameri-

can, one Mexican, one Russian, one Canadian, one Swedish, one Dutch and one 

German. 

10) Was it a successful project? Can you elaborate? 

Yes. Both from a delivery of the product… both when we look into the delivery of 

the product, but also when it comes to the… to the team achievements basically… 

how the team felt it was happy with the result. 

Did you do some kind of follow up about the team members’ feelings about the 

project? 

Yes. It was part of our… part of the way we were working there. We were… we 

were using agile methods and we were… we were using especially scrum as a 

methodology and there regular retrospective meetings are just a common part of 

the… of the structure. So you have… you’re working in sprints, in iterations and 

you do retrospectives after each sprint and this is… but this is more like to adjust 

in your… in your daily routines basically, to make it better to the next sprint and 

then you have also at the end of the project… you have a retrospective where you 

basically look into how did we… how did we manage… what went well, what 

went not so well, what do we need to focus on for… what are the lessons learned 

we’re going to take with us for the next round. And this is the… this is a good 

opportunity basically to… to gather information from your team members. 

[A following discussion about Scrum has not been transcripted.]   

11) Did the national diversity contribute to the project result or did it inhibit the 

project? Can you give specific examples? 

Both! It contributed because of the different points of view as I elaborated earlier. 

You have… you are able to cover a broader… a broader range of issues and you 

are able to solve things more, let’s say, you are able to solve more complex issues 
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because you have different people with different opinions challenging the issue 

from different angles. That helps a lot. It can also from time to time be… um… 

like a… like a break… it can be stopping progress as well because it… you need 

time to align. You need time to… to… to question “OK, what did you mean? Is 

this really what I understood?. Of course you could say, this is something you also 

need to do in normal… in… in your own native language for example, in easy and 

very un-diverse teams, right? But… because diversity is not only multicultural. It 

can be within the same country and it is the same country, right?  You always 

have diversity in your team. But if you have the same language and maybe the 

same… the same background it’s… it’s easier to understand each other. You 

don’t have to spend that much time on really making sure you got the point… 

although there are of course examples where this is an issue as well when you… 

even if you have the same language, so it doesn’t… I think just more… a bit more 

challenging when you are in… in a multicultural team because there’s really a lot 

of stereotypes as well in a way and you have to avoid them and you have to be 

aware and you have to challenge yourself all the time. Am I stereotyping now? 

Did that answer your question? 

Yes. Absolutely. 

12) What did you do to take advantage of diversity? Which effects did this have? 

First of all… um… understanding what this… trying to understand what this actu-

ally means, right? Getting… getting myself into a position where I understand 

what is… what is a multicultural team, what are the challenges with that? Taking 

the time to… to… to read about it and to attend some… some courses, read up on 

books and… and articles to understand what does it mean and then of course… 

um… trying to use that… what I… what I was reading about, but of course you 

read it and then doing it is a different thing, right? So it’s a constant learning basi-

cally, but really trying to get better and… and really basically trying to take the 

time to understand what… what does the other end actually mean, what is this all 

about and this is… this is really challenging in… in some cases because this… 

you can spend a lot of time on getting to the… getting to the point. Especially 

when the cultures are extremely different. I have to admit that, I think in some 

cases it’s easier with some cultures than with others, because it’s just so far away 

from what your own… what your own understanding is of things and it’s… it 

comes… in addition you have like gender issues and if you add up all that it’s… 

it’s going to be very complex and complicated from time to time. But, yeah, being 

aware is actually the… is actually the… the key here. Being aware and question 

yourself, challenge yourself and also make your team, yeah, make your team 

aware of it make it a discussion point. Let your team… let your team speak up on 

this one. 

Can you mention any particular actions that you took to take advantage of the 

diversity? 

I… what I personally did, I did this cultural awareness class basically where I… 

where I started to… to… to first find out where am I… where do I… where am I 

placed basically in the… in the world of different colors and… and… and view-

points or point of views and then looking in to, ok, how do I… how can I ap-

proach people from… from different areas differently. Like just trying to under-

stand what are the… what are the differences and how do I approach people best 
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so they don’t get offended or they don’t get… they don’t feel bad and that’s chal-

lenging itself. It’s really… because again, when you are under high pressure it’s 

so easy to fail on this one. And I did. I failed a lot of course. 

Did you spread this knowledge to the team members too? 

Yes, in… in… in discussions. We did not… I’m not quite sure if this… if this 

cultural awareness programme was available to everybody. I think this was part of 

a… this was part of a leadership programme in my earlier… in my earlier posi-

tion. But in order… for example here at this company [företagsnamnet ersatt med 

this company] it’s part of the… we did that for example as well here at this com-

pany [företagsnamnet ersatt med this company], but what I am referring to here is 

an earlier project team. It’s not here at this company [företagsnamnet ersatt med 

this company]. But here at this company [företagsnamnet ersatt med this compa-

ny] I know that there is… we did that actually basically with our team lately… a 

cultural awareness session and we did that with the whole team to… to… and we 

had follow up discussions on the results basically in smaller groups. Challenging 

ourselves finding out, ok, how does this impact our daily work and how do we 

make sure we… we get the best out of this basically. So we did that here, but 

since I am now talking about a specific team in a… in an earlier position, I have to 

say with this team we didn’t do that. It was not part of the… of the possibilities, 

but I know here it is and we did it here.   

13) Could the project have had further advantages from the diversity? How? 

I think there is always… there is always possibilities to be… to be better or to… 

to… to use more, yeah, to utilize more of the possibilities available… but the re-

sources available in each and everybody of the team… but I think as long as 

you… as long as you take the time, and that’s the critical component here, as long 

as you take the time and you give the priority then it just becomes better. If you… 

if you stop caring about it or if you… if you… if you down-prioritize it and not 

think about and not give it room enough, then it’s an issue. So I think when you 

spend more time on it and be even more aware it might be… you could utilize 

your… your people even better. And remember… remind your team as well, it is 

something you cannot do just in the beginning and then you run and you forget 

about it. You really have... it's a constant… it’s a constant effort. So if you actual-

ly take the time to refresh that and remind your team and… and… and take a step 

back and discuss it again, if you do this I think it’s a… and that’s something I 

have to be much better on, because I’m like this, ok, let’s with this, all the good 

intentions and then run, right? And then you stop and take a step back… that’s not 

so easy. But that’s why I think Scrum is so good. Because it helps you to actually 

stop and reflect on what you… what you did.  

14) What problems were caused by diversity? Can you give specific examples? 

All kinds of misunderstandings… um… misunderstandings, feelings… um… and, 

yeah, it’s… mixed emotions basically. It’s mostly about… it’s mainly about peo-

ple interaction and emotional, yeah. It’s sometimes also… it’s sometimes also in 

technical challenge if you… if you misinterpret things and you, yeah, but this can 

easily happen… this can easily happen if you use the same… if you are native 

speakers of the same language, yeah. I think it’s mostly about emotions. 

15) How did you deal with these problems? Which effects did this have? 
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It’s… you have to… you really have to be very careful and you have to be open 

and you really have to say “I’m sorry”. You have to learn to say “I’m sorry” and 

you have to do it… to do it in the right way. Because, that is also something I 

learned, sometimes you’re working with some nationalities… they don’t accept 

you’re sorry. They tell you straight away “You know what, I don’t accept you’re 

sorry”. And then you stand there, right? Because you are not used to that. In your 

own nationality… probably where you come from when you say “sorry” and you 

mean it, then the other end is usually ok to accept it if it’s not like… if it’s not like 

really the end of the world thing. It really depends on what this is all about, right? 

But if it’s like usual work situations. But if you have a… I’ve been working 

with… with different nationalities… um… that I really was surprised about be-

cause it was… they simply didn’t take my “sorry”. That’s hard. How do you get… 

how do you move on from there, right? That’s not easy. That’s not easy. So, I… 

I… the only thing… the only thing you can do is trying basically. So when you 

say how do you manage it or how do you work with it… you need to try and you 

need to take the time to understand what does the other end mean, what is your 

counterpart struggling with here, what helps? And this, again, takes time. Not so 

easy. You have to prioritize sometimes really hard… um… on having people con-

versations over actually getting things done quickly, right? And it’s… it’s a bal-

ance and it’s hard. But the people is what’s counting, so that’s why you have to 

prioritize it. 

Did you experience any gender related issues? 

Yeah! Of course. A lot. Yes, I did. It’s already in your… it’s… you can already 

when look into a… into a technical area… as we were… as we are working in 

here and also in my earlier position it was a very technical area. You’re already 

facing gender related issues… um… there, because it’s kind of a… a… more men 

than women… um… yeah, how do you say? You find more men than women in 

that… in that profession and this is… oh, it’s even without any multicultural di-

versity or multicultural team, that’s already challenging itself, you know? But if 

you then add like different nationalities to it, that is just interesting. I’ve seen… 

I’ve been in situations where… um… I was working with a… with people from… 

from the Middle East. And… and they were like… and it was… it was men, yeah 

male people basically and… male colleagues I wanted to say, and they had real-

ly… they had really issues to… to… to talk directly to me or to listen to me. It 

was like… that’s challenging, it really is. So, yeah, sometimes you need… you 

need to… you need a mediator or you need someone helping you out in scenarios 

and that’s not nice because you actually want to manage yourself, right? And 

you’re not used to that because you are kind of… you’re kind of… that’s really 

challenging because you… you think… in… in the bottom of your heart you feel 

like “come on”, right? We are in Europe, come on, so please let’s get… let’s get 

out of this and… but then you really have to think “ok, how do we get out of 

this?”, right? And sometimes… um… you have to have a mitigation… you just 

include someone else who can help you out in this… in this scenario. You cannot 

fix it yourself, which is not good. It is not a nice felling to be like… to be in a sce-

nario like that. But sometimes to achieve… to achieve the goals and to get… to 

get things going and get over it as well, you have to do it. But I think it’s… it’s 

challenging. 

It was an interesting solution to use a mediator to get things going. 
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Yeah, that’s sometimes… that’s sometimes needed even though, as I said, you 

would like to… you’re always trying to… to fix it yourself, right? Because you 

think you should be able to, right? But it’s… sometimes you really have to admit, 

ok, in other circumstances it would be possible, in this one - not. Ok, let’s find a 

different solution. 

Did you try any other solutions to overcome these problems? 

Not really, because… I was thinking… I was thinking about different solutions, 

but they didn’t really make sense in the end because they would have… they 

would have made the… the situation worse or would not help solving it basically 

and that’s not… so that was not a good option. 

16) Could the problems of diversity have been reduced? How? 

Well, that’s… that’s hard to answer because… um… let’s put like that – if I was a 

male the problem wouldn’t be there, but I can’t do anything with that and I won’t. 

So… um… it’s… it’s always… it’s always good to take… to take this as a learn-

ing as a… as a lessons learned basically. So for me, my personal lessons learned 

is I… I’m not going to end up in the same scenario again. Because the next time 

I’m in this kind of situation, I’m going to… I’m going to call in a mediator imme-

diately just to avoid any… any… any useless confrontation or time spent on… 

yeah, useless things. So yeah, it’s a lessons learned basically. But avoiding it in 

the first place, that’s kind of hard when it’s gender related, you know? 

How about national diversity issues? Do you think those problems could have 

been avoided somehow? 

Yeah, I mean, again, if you… if you take the time to get to know your counterpart 

and understand what… where he or she is coming from I think you can avoid a lot 

of… a lot of issues. It’s… it’s just not always possible. Sometimes you’re just 

given a very short time to get… to get something done and then you have to find 

out “do I have to… do I really have a chance to dive deep enough into the situa-

tion to get to… to get to the bottom or…”. It’s like a balance, right? Or is it… can 

we go away with just a little portion of it? Can we get to… to the goal anyway? 

So that’s… that’s… I think you always have to consider more time than you think 

you will need for something. Because then you are in a good… in a better position 

actually and your counterpart is in a better position as well because you give your-

self and your counterpart the time to get to know each other. I think it’s all 

about… it’s all about relation, it’s all about communication, it’s all about under-

standing what is the other… what does the other person mean. Where is the other 

person coming from? And I if you keep this in mind and really give it the time, 

this helps a lot in many scenarios. Not the gender thing, but everything else. 

17) Did you use any strategies to manage and benefit from the diversity of the 

project? Which? 

Yeah, when it comes to strategies it’s mainly about ensuring… ensuring the team 

that… that the different opinions are very valuable and very, very welcome. So, 

it’s… again, it’s about communication. It’s about… it’s about giving… giving 

each team member the room and the possibility to contribute in his or her way of 

doing things. That’s actually… that’s… that’s the main… that’s the main strategy 

here for me. 
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18) Were the strategies deliberate or instinctive? 

That’s more instinctive actually. Based on the… based on the knowledge you get 

in that area, but it’s still… it’s still instinctive. 

19) Were the strategies clearly stated and spread within the project? Can you 

elaborate? 

Clearly stated I would say… um… in a way that we just did it, like it was… we 

were… we were all… I was doing it and I was… I was, how do you say? Um… I 

don’t have the English term for it. Um… I was helping my team to do the same 

basically, to be aware of it and to use… and do the same, take… give time, give 

the other end time and… and give room. So it was not like written somewhere… 

um… that this is the strategy to deal with that. It was how we dealt with it rather. 

20) What did you want to achieve with the strategies? How? 

Yeah, basically to get the… everybody aligned in the team. To get everybody 

comfortable working within the team and getting the… getting to the goal of 

course. 

21) What impact did the strategies have? 

Well, people became more aware of the… of the differences and… but also the… 

the opportunities out of that and… so we as a… we as a team, we benefited from 

that because… because people… people understood that it’s… it’s very positive 

to have… to listen and taking into account the different… the different point of 

views and the different experiences from the different nationalities basically. And 

again, it’s also… it’s very nice to have different people sitting in a… in a scenario 

with different background and different nationalities because they usually attack 

an issue… um… very differently. And this can be really fun, it’s really fun also 

to… to… it’s enjoyable to watch that or be a part of that, how you as a multicul-

tural team actually solve problems. So, the impact was basically more… more, as 

I earlier said, a broader… you cover your… your area on a broader base and you 

have fun in addition. 

22) Was there a connection between the strategies and the project performance? 

How? 

Yes, of course. Of course. Making the… making the team aware of that or… 

yeah, utilizing the possibilities within the team and making everybody… or put-

ting everybody in a position to… to perform at its best. Of course it has impact. 

And if people feel… if people feel that they are heard and that they are part of 

the… of the project and part of the team, then this has a huge impact both on 

the… on the project goal itself but also on the people, on the team. For further 

projects, right? Because this is something you take with you. Keeps your people… 

keeps your people happy which is good. It’s all about commitment, right? It’s all 

about having your… feeling your… have your people committed to the team and 

to the… to the goal. 

23) Are there any overarching leadership strategies within the enterprise for 

managing multinational project teams? Which strategies? Do they provide sup-

port? 
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Yes, I think the… from my understanding we have a… we have a very strong 

focus on multicultural teams and a very… very strong focus on awareness and 

trying to… trying to make everybody really… making everybody aware of how 

important it is and how dependent we also are on… on diverse teams. I think it’s a 

very… it’s a very… it’s a very good mindset here in the company for… for multi-

cultural teams. So, still, we have of course in different scenarios we have different 

challenges. That’s just… that’s just how it is. It is challenging. Even though you 

have a good mindset, it doesn’t mean it solves everything, right? You have… 

we’re struggling every day with it, but it’s… but the general awareness is there 

and that I think helps a lot to… to focus on it and to work with it and… and you’ll 

be reminded all the time. You don’t forget about it. That’s good. 

24) What are your most important lessons of managing projects with multination-

al teams? 

As I said earlier, um… taking the time, be aware and make your… make your 

team aware of it. 

25) What advice would you give to a project manager who faces the challenge of 

leading a project with multinational teams? 

If… if I work with someone or if someone is starting new as a project manager in 

a multinational team I would definitely give the advice to… to learn more about 

multinational teams, like really… really spend time on… on understanding what 

does this mean for your team. Be prepared. Don’t just run it. Be prepared. Learn 

about it and… and talk to others about lessons learned of course. Yeah, so spend 

extra focus on the… on the multinational effect. Don’t take things… don’t take 

things for given. And avoid stereotypes. 

26) Is there anything further that you would like to add? 

Nothing much… nothing more than that it is great fun to work with a lot of differ-

ent nationalities in the team. And you get a lot of interesting food to try! 
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Bilaga III: Sammanställning av intervjusvar per fråga 

Nedan följer en grov sammanställning och analys av intervjusvaren per fråga. Denna sammanställning har kompletterats med ytterligare detaljer 

från de olika intervjuerna i rapporttexten. 

N

r 

Fråga Sammanställning 

och analys 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

            

1 Går det bra att 

vi spelar in 
intervjun? 

          

2 Vilken nat-

ionalitet har 
du? 

Sju från Norge, en 

från Australien, en 
från Tyskland. 

Australien Norge Norge Norge Norge Norge Norge Norge Tyskland 

3 Beskriv din 

erfarenhet av 

att leda pro-

jekt med 

multinationell 
bemanning! 

Sammantaget har de 

intervjuade projekt-

ledarna erfarenhet 

av att leda projekt-

medlemmar från 

Afrika, Asien, Au-

stralien, Europa, 

Nordamerika och 

Sydamerika - det vill 

säga från alla 

världsdelar utom 

Antarktis.(Fråga 3 

och 7) 

 

Projektledarna har 

mellan 6 månader 

och 40 års erfaren-

het av att leda pro-

Viss projekt-

ledarerfaren-

het 

Programled-

ning för 

internella 

projekt med 

multination-
ella team 

Sex månader 

i ett stort 

projekt på 
företaget 

6 år Nästan 40 år 

Sydafrika, 

Sydamerika, 

Libyen, 

Mella-

nöstern, 

USA; Indien, 

Norge 

ca 2 år som 
projektledare 

5 år Jobbar mer 

än 10 år  i 

olika inter-

nationell 
bemanning 

Jag har 

genom… 

sidan 1997 

jobbat i 

international 

företag i 

olika jobb 

positioner i 

FMC som 

inköp, plan-

läggare, 

logistik och 

projekt 

ledare innan 

jag började i 

företaget. 

Jag har mina 

erfarenheter 

7 år 
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jekt med multinat-

ionell bemanning. 

Det bör ge förutsätt-

ningar för de har en 

bra och bred kun-

skap inom projekt-

ledning. 

inom genom 

åren från och 

med enkelt 

utveckling, 

utveckling, 

leverans 

projekt 

typer. Jag 

har strävat 

genom olika 

grader av 

projekt 
ledare yrke   
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4 Tycker du att 

nationell 

mångfald i 

projektbe-

manningen är 

en fördel, en 

nackdel eller 

har det ingen 

betydelse? 

Generellt eller 

under vissa 

förutsättning-
ar? Utveckla! 

De intervjuade 

projektledarna är 

överens om att mul-

tinationell projekt 

bemanning kan vara 

både till fördel och 

till nackdel. 

 

Den fördel som lyfts 

fram är att det ger 

ett bredare perspek-

tiv, till exempel på 

problemlösningsmöj-

ligheter och arbets-

sätt. 

 

Den nackdel som 

framför allt lyfts 

fram är kommunikat-

ionssvårigheter, 

både språkhinder 

och djupare barriä-

rer som leder till 

missförstånd. Dessa 

djupare barriärer 

kan vara att man har 

olika grundvärde-

ringar, skilda för-

väntningar på ledar-

skap eller medarbe-

tare, olika arbetssätt 

med mera som har 

en utgångspunkt i 

kulturella skillnader. 

 

En del projektledare 

framhåller det sna-

rare är upp till 

Det kan vara 

både och. 

Fördel: Det 

kan finnas 

olika tanke-

sätt och 

metoder, 

intressant 

med skillna-

derna 

Nackdel:  

Det kan vara 

mer kompli-

cerat, för-

väntningar, 

attityder och 

annat kan 
variera 

Det beror på. 

Fördel:  Man 

har olika 

människor i 

olika kul-

turer och 

olika nation-

aliteter. 

Nackdel: • 

Om man har 

en grupp 

t.ex. 20 

personer i 

olika nation-

aliteter, då 

kan det vara 

svårt att leda 

dem för folk 

är väldig 

olika och det 

blir mer 

komplicerad 

när man 

kommer från 

olika kul-

turer, då har 

man olika 

kompetenser, 

nationalitet 

referenser, 

bakgrund, 

framgång 

sätt, person-

ligheter, 

miljö… Då 

kan det vara 

svårt om hur 

man som 

Både och. 

Det beror på 

hur man 

bygger upp 

teamet och 

det är viktigt 

att utnyttja 
mångfalden. 

Personliga är 

fördelar för 

man kan lära 

känna andra 

Nackdel: Det 

är svårare att 

få ett bra 
samarbete. 

Ingen nack-

del men det 

kan vara 

språk, men 

det är fördel 

och positiv 

med olika 

kulturer, 

erfarenheter.  

Det var upp 

till individer 

än nat-

ionalitet, 

hans upp-

fattning var 

att de som 

kommer till 

Norge, vill 

behandla 

som indivi-

der än nat-

ionalitet och 

de sätter pris 

på det hur 

man behand-

lar dem. Det 

är intressant 

att jobba 

med olika 

nationaliteter 

för man lär 

sig mycket.  

Fördel om 

projekt 

gruppen 

samlar i en 

plats. För det 

är man kan 

få upp kom-

munikation 

när som 

helst. Man 

kan läsa ut 

varandra 

med hjälp av 

språk… Om 

man har stor 

antal inter-

national 

deltagare i 

gruppen, får 

man större 

kreativiteten 

i projekt 

styrning och 

det är roligt 

att leda 

människor 

som kommer 

från andra 

kultur. Det är 

skillnad 

mellan olika 

kultur men 

det är egent-

ligen lik. 

Nackdel:Om 

gruppen 

sitter i olika 

platser, och 

Det stort sätt 

är fördel, 

men det är 

svårt sak att 

lösa och att 

få sak och 

ting bli riktig 

gjort för 

första gång.  

Det han vara 

ofta problem 

med att 

förstå andra 

både ge och 

ta riktigt 

besked 

pga.uttryckt 

sig i språket 

på grund av 

kulturer. 

Missförstånd 

och delade 

känslor kan 

uppkomma 

mest emot-

ionellt men 

även tek-

niskt. Mång-

falden för-

stärker van-

liga pro-
blemorsaker.  

Fördel - 

breddar 

perspektivet 

om alla tar 

hänsyn till 

det och är 

medvetna 

om det 

Nackdel - 

om man inte 

tar hänsyn 

vilket kan 

hända i 

stressade 

projektsituat-
ioner 
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individuella skillna-

der än nationalitet; 

de vill behandla 

teammedlemmarna 

som individer. Man 

får fler olika tanke-

sätt och metoder 

genom mångfalden. 

Det är en fördel och 

positivt med olika 

kulturer, erfarenhet-

er. Man lär sig 

mycket från olika 

kulturer, tycker 

projektledare och 

detta är helt rätt. 

Fördel om projekt 

gruppen samlas på 

en plats, för då kan 

man lättar få upp 

kommunikationen 

och man kan läsa 

varandra med hjälp 

av kroppsspråk. 

Nackdel om gruppen 

sitter på olika plat-

ser, då måste man ha 

möte t.ex. telefon… 

då kan man missför-

stå varandra när 

man kommunicerar 

med varandra. Da 

kan det bli svårt att 

förstå t.ex. arbets-

uppgifter och då är 

svårare att få ett bra 

samarbete för p.g.a. 

nationaliteter upp-

ledare skall 

t.ex. ge ut 

information 

till projekt 

medlemmar-

na och få 

dem förstå 

arbetsuppgif-

ter samt få 

tillbaka 

reaktion från 

dem. För att 

när man är i 

en situation 

där gruppen 

finns olika 

nationaliteter 

och kulturer, 

då tolkar 

man och ta 

information 

från och till 

ledare på 
olika sätt. 

man måste 

man ha t.ex. 

telefon 

möte… 

Detta kan det 

uppkomma 

att man 

missförstår 

varandra när 

man kom-

municerar 

med 

varandra. 

Det kan bli 

svårt att 

förstå t.ex. 

arbetsuppgif-
ter.      
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kommer olika för-

väntningar, attityder 

och även annat kan 
variera. 
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5 Ställer pro-

jektarbete 

speciella krav 

på hantering 

av grupper 

med multinat-

ionell beman-

ning jämfört 

med andra 

arbetsformer? 

Utveckla! 

Projektarbetsformen 

anses ställa ställa 

speciella krav på 

multinationella 

arbetsgrupper. 

Kraven är framför 

allt kopplade till den 

temporära naturen 

hos projekt, bland 

annat att det ofta 

handlar om nya 

konstallationer av 

människor som 

förväntas samarbeta 

effektivt med kort 

uppstartstid. I multi-

kulturella team antas 

det generellt ta 

längre tid och större 

insatser för nå denna 

effektivitet på grund 

av att skillnaderna 

mellan individer kan 

vara större. Resurser 

kan också delta i 

flera olika projekt 

samtidigt, vilket 

ytterligare kan för-

svåra skapandet av 

produktiva team. En 

annan aspekt av att 

projekt är temporära 

verksamheter är att 

de har en bestämd 

slutpunkt, och nor-

malt har regelbun-

den progressuppfölj-

ning, vilket innebär 

Nya arbets-

grupper och 

ibland dela-

tagande flera 

samtidiga 

projekt 

ställer krav 

på anpass-

ningsför-

måga vilken 

delvis kan 

bero på 

kultur. 

Tidspress 

gör att det 

saknas tid 

för att han-

tera saker 

som dyker 

upp på ett 

ordentligt 
sätt 

Ja, planering 

för det man 

skall säga för 

att få effekt 

på grund av 

kultur skill-

nader 

Klarlägga 

mål, krav, 

roller och 

ansvar 

Blir synligt 

eftersom 

progressen 

mäts i pro-

jekt 

Kom-

munktaion 

för att få alla 
aligned 

Kräver större 
förberedelser 

ja, Det är inte 

säkert på, 

men multi-

national 

aspekter 

måste man ta 

hänsyn på 

för att folk 

har olika 

sätter att 

kommuni-

cera med 

andra, ge och 

ta emot 

information 

från andra i 

olika kul-

turer.  När 

dessa männi-

skor har 

kommit till 

Norge, adop-

terar de 

norsk kultur 

och attityder 

mycket efter 

ett tag. Det 

blir mer 

homogent 

efter ju länge 

människor 

som kommer 

från andra 

kulturer som 

har varit i 

Norge. Man 

skall ha detta 

i baktänke 

JA, i den 

multination-

ella beman-

ningen pro-

jekt oriente-

rar man på 

arbetsuppgif-

ter. Eftersom 

projektet är i 

de multinat-

ionella kul-

turerna 

samman-

hang, då är 

det bra att 

undvika 

missförstår 

och miss-

tolka arbets-

uppgifterna. 

Detta leder 

till att ar-

betsuppgifter 

måste vara 

skriftlig, 

klart och 

tydligt, 

kortsiktig 

från början 
av projektet.  

Ja det gör 

det. Man 

måste vär-

dera kolla 

lite på resan 

ditt och hitt 

och man 

måste priori-

tera alla på 

något sätt det 

är viktigt. 

Det är inte 

nedskrivreg-

ler, det är 

bara som det 

är. Det är 

projekt eller 

projekt 

medarbetare 

eller var du 

är, så är det 

samma 

regler. Det är 

inget skill-

nad,  så 

måste det 

vara.  

Arbetet sker 

i komprime-

rade form - 

projektet 

måste bli 

funktionellt 

snabbt, 

stressigt, tuff 

tidplan 
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att tidspressen ofta 

blir påtaglig i pro-

jekt. Det resulterar 

att finns mindre tid 

att avsätta för 

teambuilding och 

reflektion runt sam-

arbetet i gruppen. 

 

När hinder uppstår 

så måste projektle-

daren balansera 

mellan kortsiktiga 

och långsiktiga 

lösningar. Kortsik-

tigt handlar det om 

att lösa de konkreta 

frågorna för att 

projektet utan vidare 

dröjsmål ska kunna 

fortskrida. På längre 

sikt, så handlar det 

om att investera tid i 

att hitta mer gene-

rella lösningar som 

kan förhindra att 

liknande låsningar 

uppkommer i framti-

den. Eftersom pro-

jektet är tidsbegrän-

sat kan projektleda-

ren välja att enbart 

fokusera på det 

kortsiktiga perspek-

tivet om detta anses 

vara det mest 

gynsamma för pro-

jektet. Det finns 

för att man 

inte hamnar 

in i en situat-

ion som man 

blir över 

behandlad 

varandra.  
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alltså en risk att mer 

framtidsorienterade 

lösningar som skulle 

gynna företget mer i 

längden inte tas 
fram. 

 Välj ett speci-

fikt projekt 

med multinat-

ionell beman-

ning som du 

har lett och 

ha det som 

referens för 

att besvara 

följande 
frågor! 
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6 Hur många 

projektmed-

lemmar del-

tog i pro-
jektet? 

Mellan 6 och 100, 

medel 28, median 

25, std.avv. 27 

 

Det är varierande i 

projketmedlemmar-

storlekar, vilket är 

också bra för att se 

hur projektledare 

tänker och hanterar 

utifrån projektsstor-
lek. 

6 25 34 personer i 
teamet 

25 personer i 

min del (180 

i hela pro-
jektet) 

15-20 perso-
ner 

10 personer 12 personer 100 med-
lemmarna 

26 

7 Vilka nation-

aliteter deltog 
i projektet? 

Mellan 3 och 15-20, 

medel 8, median 7, 

std.avv. 4,7 

 

Australien, Dan-

mark, Holland, 

Indien, Iran, Island , 

Italien ,Japan, Ka-

nada ,Kina, Mexico, 

Nigeria, Norge, 

Poland, Ryssland, 

Somalia, Storbritan-

nien, Sverige, Sydaf-

rika, Thailand, 

Tunisien, Turkiet, 

Tyskland, Ungern, 

USA, Vietnam samt 

östeuropéer. 

 

Asien: Indien, Iran,  

Japan, Kina, Ryss-

land, Thailand, 

Turkiet, Vietnam 

Afrika: Nigeria, 

Somalia, Sydafrika, 

Kina, Au-

stralien, 

Norge, USA, 

kanske 
Sverige 

Norge, Sve-

rige, Tukiet, 

Indien, 

Vietnam, 

Poland, 
Japan 

Somalia, 

Norge, Thai-

land, UK, 

Danmark, 

Island, Tur-

kiet, Indien, 

Iran, Italien, 

Ungern, 

Ryssland, 

Sverige, 
Polen 

15-20 olika 

Indien, 

Norge, Sve-

rige, Polen, 
östeuropéer 

Norge, Ryss-

land, Syraf-

rika, Tuni-

sien  

Norge Nige-
ria Indien 

Norge, Sve-

rige, Viet-

nam, Ka-

nada, USA, 

Poland, 
Ryssland 

Norge, Sve-

rige, Indien,, 

México, 

USA,  pol-

nad, Scot-
land … 

Norge, Stor-

britannien, 

Kina, USA, 

Mexico, 

Ryssland, 

Kanada, 

Sverige, 

Holland, 
Tyskland 
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Tunisien 

Europa: Danmark, 

Holland, Island, 

Italien, Norge, Pol-

and, Ryssland, Stor-

britannien, Sverige, 

Tyskland, Ungern, 

östeuropéer 

Nordamerika: Ka-

nada, Mexico, USA 

Oceanien: Australie 

8 Vilken nat-

ionalitet var 

vanligast? 

Hur stor andel 

av projekt-

medlemmarna 

hade denna 
nationalitet? 

Norsk nationalitet 

var den mest före-

kommande eller näst 

mest förekommande 

nationaliteten hos 

projektdeltagarna i 

samtliga  av de 

undersökta pro-

jekten. Andra nat-

ionaliteter som var 

vanligast eller näst 

vanligast var kine-

sisk, svensk, svensk 

eller indisk, sydafri-

kansk eller rysk, 

nigeriansk, och 

brittisk. 

 

I de flesta fall ger 

Kina, 33 % Norge. Norge, 10 Sverige, 

Norge, In-

dien, ca 60-
70 % 

12-17 Norge  5 Nigeria,  Norge 2, 

Sverige 3, 

Vietnam 1, 

Kanada 1 , 

USA1 , 

Poland 1, 
Ryssland 1 

Sverige Norge, 12 
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inte svaren underlag 

för att besvara om 

projektet kan klassi-

ficeras som en-, bi-, 

multi-kultur eller 

dominant kultur. 

 

Det är varierar från 

projekt till projekt. 

Detta kanske beror 

på var någonstans 

produktionen skall 

installeras vilket är 

bra, då får både 

projektmedlemmar 

och projektledare 

chansen att lära och 

uppleva andra kul-

turer ordentligt. 

9 Vilken nat-

ionalitet var 

näst vanlig-

ast? Hur stor 

andel av 

projektmed-

lemmarna 

hade denna 

nationalitet? 

Se ovanstående 
fråga. 

Norge Sverige Sverige, 6 

Indien, 3 

UK, 3 

Polen, 2 

Ungern, 2 

 1-2 Syraf-

rika, 1 Ryss-
land 

4 Norska   Kan inte 

eller kommer 
inte ihåg 

Storbritan-

nien, 4 

Kina, 2 
USA, 2 
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1

0 

Var det ett 

framgångsrikt 

projekt? 
Utveckla! 

Projektledarna 

bedömer att de 

underökta projekten 

var framgångsrika. 

Det är svårt att 

värdera detta objek-

tivt utifrån intervjus-

varen och resultatet 

kommer inte att 

användas vidare i 

studien. 

Ja, men det 

avslutades 

ej. Gjorde 

vad det 

skulle med 

tillräcklig 

kvalitet 

Ja, absolut Det var ett 

utmanande 

projekt med 

bland annat 

scope creep 

och kund- 

och organi-

sationsrelate-

rade pro-

blem. Det 

var inte 

projekttea-

met som var 
problemet. 

Ja, med 

avseende på 

kvalitet och 

tid; inte så 

bra med 

avseende på 

tid 

Ja Ja, det gick 

bra. Skaffa-

des erfaren-

het, och 

utveckla 

människor 

som kan 

bruka till 

nästa pro-
jekt.  

Ja, brukade 

50% av 

tiden, alla 

aktiviteter på 
en gång  

Ja, men tiden 

gick inte bra 

på grund av 

intern politik 

och oklar 

linjer, men 

det var en 

bra intern 

inlärning 

Ja. Levere-

rade rätt. 

Teamet var 
nöjda. 

1

1 

Bidrog den 

nationella 

mångfalden i 

projektet till 

projektresul-

tatet eller 

hämmade den 

projektet? 

Kan du ge 

konkreta 
exempel? 

I de undersökta 

projekten varierade 

mångfaldens påver-

kan på projektresul-

tatet. Ingen projekt-

ledare angav enbart 

negativ påverkan. 

Annars skiftade 

svaren från varken 

positiv eller negativ 

påverkan via enbart 

positiv påverkan till 

både positiv och 

negativ påverkan. 

Bidrog - 

olika infalls-

vinklar på 

frågor 

Hämmade - 

kommuni-

kationspro-

blem, olika 

förväntning-

ar runt an-

svarstagande 
och roller 

Ja, inget 

negative I 

den mång-

falden i 

projektet till 

projektresul-
tatet.  

Tror det 

bidrog, men 

kan inte sätta 

fingret på 
något 

Den bidrog 

med kompe-

tens som inte 

fanns i 
Norge 

Nei, ingen 

skillnad 

jämför med 
norska 

Ingen av 

delarna 

tänker han 

på. Det är 

förhållande 

till kompe-

tenser som 

man behöver 

och önskar i 

projektet, 

och det 

beroende 

inte på nat-

ionaliteter.    

Ja, Ja, alla 

bidrog den 

nationella 

mångfalden i 

projektet till 

projektresul-

tatet. Det är 

kompetens 

och kommu-

nikation som 

är viktig. Det 

är viktigt att 

man står upp 

lite ibland 

under pro-

jektet gång 

och ser till 

hur projektet 

har gått. 

Därefter 

värderar och 

bestämmer 

man vidare 

Bidrog - 

olika synsätt, 

mer kom-

plexa frågor 

kunde hante-

ras 

Hämmade - 

alignment 

kostade tid, 

arbeta bort 
stereotyper 
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hur projektet 
ska fortsätta.     

1

2 

Vad gjorde du 

för att dra 

nytta av den 

mångfalden? 

Vilken effekt 
fick det? 

Matcha team och 

uppgifter mot indivi-

derna. 

Teambuilding, cul-

tural awareness och 

medvetenhet. 

Använda lokala 

delprojektledare som 
förstår båda sidor. 

Inte med-

vetet, man 

skulle kunna 

placera 

människor i 

roller där de 

passar 

Inget speci-

ellt. Få input 

från olika 

medlemmar i 

gruppen. 

Man skall i 

bakhuvud 

om kultur 

skillnader i 

det mångfal-

den i pro-

jektet, då kan 

man undvika 

att trampa på 

folk.  Går 

inte på nat-

ionalitet 

stolthet, bli 

känd med 

dem. Foku-

sera på 

individer, 

respektera 
dem 

Teambuiling 

om cultural 

awareness, 

ledarstil i 

Norge och 

riktlinjer för 

projektet 

Använde 

representant 

från HR för 

cultural 

awareness 

Bildade team 

med indivi-

der som 

jobbade bra 

tillsammans 

och lät dem 

sitta ihop 

Satt delvis 

tillsammans 

för att lära 

känna 

varandra och 

lära av 

varandra 

Multikultu-

rella 

teambuil-

dingar 

Inget särskilt Brukar lokal 

projektledare 

för han 

förstår reg-

ler, kultur, 

och sätter att 

jobba i sin 
egen kultur.   

Bra sam-

mansättning 

av mångfal-

dens i pro-

jektet. Da 

fikk man god 

leverening 
av projekt.   

Jag sätter rätt 

resurs och 

arbetsuppgif-

ter på rätt 

kompetens. 

Då får du 

snabb att dra 

projekt 
framåt.  

Förstå effek-

terna av 

mångfalden - 

läsa på 

Säkra kom-

munikation-

en 

Se till att 

teamet är 

medvetna 

om och 

diskuterar 

skillnaderna 

Cultural 

awareness 

med teamet i 
annat projekt 
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1

3 

Kunde ha 

projektet 

dragit ytterli-

gare nytta av 

mångfalden? 
Hur? 

Försiktigt positiva 

till att det kunde gå 

att dra större nytta 

av mångfalden med 

främst tidigare och 
mer teambuilding. 

Delvis, vissa 

individer 

kunde ha 

axlat bredare 

ansvar om 

det hade 

legat i deras 
kultur 

Ja, man kan 

för en del 

kultur ha en 

positiv arbets 

attityder, 

vilka kan 

föra vidare i 
gruppen.  

Teambuild-

ningen tidi-

gare 

Följt upp 

teamet med 

avseende på 

upplärning 

och align-

ment 

Nej, inte 

ekonomiskt 

eller tids-
mässigt 

Jag kan inte 
svara det,  

Dessa pro-

jektledare 

inviterar till 

Norge och 

lär norsk 

kultur under 

projektet 
gång.  

Jag vet inte 
än 

Nej Mer tid på 

att diskutera, 

förstå och 

dra nytta av 

skillnaderna 

genom hela 

projektet 

1

4 

Vilka pro-

blem orsaka-

des av mång-

falden? Kan 

du ge kon-

kreta exem-

pel? 

Kommunikations-

problem! Skilda 
förväntningar. 

Kommuni-

kationspro-

blem, ibland 

grundläg-

gande, 

ibland olika 

tolkningar, 

sammanhang 

kan tolkas 

väldigt olika 

Människor 

flyttade och 

det skapade 

problem 

(flytta, leva i 

ny kultur 

etc.) och det 

fanns inte tid 

att hantera 

det. 

Olika syn på 

ansvarsta-

gande 

Distanser 

mellan olika 

orter för man 

sitter i olika 

städer 
ibland. 

Kommuni-

kationspro-

blem - tyd-

lighet och 

förväntning-

ar 

Olika för-
väntningar 

Kommuni-

kationspro-

blem - 

främst av 

språksvårig-

heter, men 

till viss del 

kulturella 

Tog lite 

längre tid än 

om alla varit 

fullt effek-
tiva 

 När man 

brukar lokal 

projektle-

dare, händer 

det att dessa 

lokala pro-

jektledare 

utnyttjas sin 

egen kultur, 

arbetspro-

cess, reg-

ler… för att 

ta sin egen 

för del i en 

andra kul-

turer i 

samma 
företag.  

Ja, vissa har 

sagt men inte 
gjort det.  

Det kan vara 

någon som 

har andra 

sätt att ut-

tryckt sig i 

språket på 

grund av 
kulturer. 

Missförstånd 

och delade 

känslor - 

mest emot-

ionellt men 

även tekniskt 

Mångfalden 

förstärker 

vanliga 

problemor-

saker 
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1

5 

Hur hanterade 

du dessa 

problem? 

Vilken effekt 
fick det? 

Teambuilding. 

Ökad medvetenhet 

om skillnader i 

teamet. 

Lyssna och diskutera 
för att förstå. 

Observera 

för att förstå 

problemen, 

medvetenhet 

om skillna-

derna 

Ta hjälp av 

"konsulter" 

för att under-

lätta reloka-

lisering (hitta 

boende etc.), 

integration, 

språkutbild-

ning 

Definiera 

ansvarsför-

hållanden 

Visa på den 

stora bilden 

när folk vill 

köra i egna 

spår 

Inget speci-

ellt. Få input 

från olika 

medlemmar i 

gruppen. 

Man skall ha 

i bakhuvud 

om kultur 

skillnader i 

det mångfal-

den i pro-

jektet, då kan 

man undvika 

att trampa på 

folk.  Går 

inte på nat-

ionalitet 

stolthet, bli 

känd med 

dem. Foku-

sera på 

individer, 

respektera 
dem.  

Matcha 

individer 

med 

varandra för 

att skapa 

effektiva 

team 

Ofta prata 

informellt 

med varje 

projektmed-

lem 

Teambuil-
dingar 

Teambuil-

ding 

Involvera 

medarbetar-

na 

Omplacering 

av individer 

vid stora 

problem 

 Man måste 

adoptera 

andras kultur 

för att gå 

vidare, detta 

går emot 

företaget 

regler. Men 

man fick 

effekt när 

och om man 

har adopterat 
deras regler.  

Sätta sam-

man teamet 

och börja 

jobba åt 
samma mål.  

Jag försöker 

att få folk att 

kommuni-

cera och 

samarbeta 

för att leda 

till ett ge-

mensamt sätt 

att arbeta. 

Effekten går 

på ett bra 
resultat.  

Försiktigt 

och öppen - 

säga förlåt 

Prioritera 

konversation 

över att 

snabbt 

komma 

vidare ibland 

- försöka 

förstå vad 

motparten 

verkligen 

menar eller 

kämpar med  

Använde 

medlare för 

att 

kommuciera 

när  olika 

uppfattning-

ar om köns-

roller ställde 
till problem 

1

6 

Kunde pro-

blemen av 

mångfalden 

ha reducerats? 
Hur? 

Cultural awareness 

Arbeta samlokali-

serat periodvis 

Fokus på kommuni-

kationsutmaningar-
na 

Lära känna 

kulturen för 

att kunna 

tolka - Cul-

tural aware-

ness - se det 

ur deras 

synvinkel 

Teambuil-

ding, tid 
tillsammans 

Ja, man 

bjuder in 

folk från 

andra länder 

kommer in i 

Norge för att 

lära norska 

kulturer, 

erfaren och 

möte face to 

face. Han 

skall till-

lämpa både 

Större fokus 

på kommu-

nikationsut-

maningarna 

Involvera 

teamet mer - 

undersöka 

förvänting-

arna 

Tidigare 

fokus på 

cultural 

  Ja, Training 

om learning 

kultur för 

dem kommer 

till den 

kulturen som 

de skall 

jobba åt och 

för de som 

tar ansvara 
för dem.  

Ja, lokalisera 

problem som 

måste lösa 

genom att få 

folk komma 

på besök och 

lära känna 

varandra och 

klara delege-

ring, förkla-

ring, mål-

sättningar, 

Nej, det 

finns inget 

problem att 

reducera, 

men det kan 

vara bra att 

få medlem-

marna lära 

känna sig 
bättre.   

Använt 

medlare från 

början 

Avsatt mer 

tid för att 

förstå 
varandra 
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kultur och 

behov när 

han utför sitt 

jobb när han 

kommer 

tillbaka till 

sitt land.  

awareness skriftliga. 

1

7 

Använde du 

några strate-

gier för att 

hantera och 

dra nytta av 

mångfalden i 

projektet? 
Vilka? 

Mycket liten an-

vändning av speci-

fika strategier för att 

hantera dra nytta av 

mångfalden i pro-

jekten uttrycks direkt 

i intervjuerna. 

Två av de nio inter-

vjuade projektledar-

na nämner stategin 

att lyfta fram skill-

naderna och de olika 

synsätten som förde-

lar. (Det är de båda 

icke-norska projekt-
ledarna) 

Få gruppen 

att se skill-

naderna som 

en fördel - 

framhålla det 

som de olika 

kulturerna 
bidrar med 

Nej. Respek-

tera folk, 

försöka få 

folk nöjd när 

de är på jobb 

och de skall 

leverera det 

de skall. De 

skall ta 

ansvar för 

det dem gör.  

Man skall 

inte få folk 

emot dig, 

utan få folk 

följa med 
dig.   

  Nej, Jag har 
inte gjort det 

Ja, det kan 

vara att man 

skall vara 

klart och 

tydligt om 

det man skall 

önska och 

det man 

önskas bli 

gjort. Det 

skall vara 

bra strategi 

att man kan 

väll förbe-

redda en 

Training för 

Learning 

kultur för de 

ny kommer 

till Norge, 

och låter de 

att göra fel 

några gånger 

innan de kan 

komma 

igång i den 

Nej Rätt färdig, 

ärlig, klart 

om sak och 

ting så fort 

som möjligt. 

God plane-

ring från 

början av 
projektet.  

Ja, försäkra 

teamet om 

att olika 

synsätt är 

väldigt 

välkomna, 

ge alla möj-

lighet att 
bidra 



 115 

nya kulturen.  

1

8 

Var det med-

vetna eller 

omedvetna 

strategier? 

En projektledare 

uttrycker att det 

funnits medvetna 

strategier för att 
hantera mångfalden.  

Omedvetna nej,    Nej, det har 

han inte eller 

inte klart. 

Man vill lära 

individer, 

och deras 

kultur, kom-

petenser och 

erfarenhet i 

gruppen först 

innan man 

kan kategori-

sera vilka 

sätt eller 

strategier 

and att han-

tera eller 

passera 

problem.  

När en kon-

flikt upp-

kommer i 

 Det är med-

veten och jag 

står för det 

jag säger och 
gör.  

Omedvetna 
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gruppen, då 

är det bra att 

man låter de 

lösa proble-

met själva 

med 

varandra. Då 

kan de lära 

sig nya saker 

och sätt att 

jobba i 
Norge.  

1

9 

Var det tyd-

ligt uttalade 

strategier som 

spreds i pro-

jektet? Ut-

veckla! 

Strategierna var inte 

uttalade i projektet. 

Nej nej      Nej Ja, i den 

meningen att 

det var så vi 
arbetade 

2

0 

Vad ville du 

uppnå med 

strategierna? 
Hur? 

      Nej  Leverera 

bättre genom 

att öka 

kommuni-

kation i 
gruppen 

Nå målet 

genom att få 

alla aligned 

och nöjda 

med att 

arbeta i 
teamet 
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2

1 

Vilka effekter 

gav strategi-

erna? 

        Jag vet när 

projekt 

stoppar i god 
tid.  

Öka medve-

tenhet om 

skillnaderna 

och möjlig-

heterna 

Kul att vara 

del av ett 

multikultu-

rellt team 

Skapade 

komittment 

2

2 

Fanns det 

något sam-

band mellan 

strategierna 

och projektre-
sultatet? Hur? 

        Ja,  Ja, resultatet 

påverkas när 

människor 

kan ge sitt 

bästa, delta-

garna blir 

nöjda vilket 

ger effekt 

även i fram-

tida gemen-

samma 
projekt. 

2

3 

Finns det 

några över-

gripande 

ledarskaps-

strategier 

inom företa-

get för att 

hantera mul-

tinationell 

bemanning i 

projekt? 

Vilka? Ger de 

Ingen kan säga att 

det finns någon 

tydlig strategi. Där-

emot nämner de 

flesta att det finns 

olika typer av stöd 

för att hantera 

mångfalden, till 

exempel ubildningar 

om kulturell medve-

tenhet, om man söker 

det. Man kan speku-

lera i att det här-

Skapa bättre 

förståelse om 

multination-

ella team 

- Specifika 

kurser om 

olika kul-

turer 

- Rotation 

mellan olika 

kontor (~6 

månader) för 

Man får lite 

stöd från 

chefen, när 

man ber om 
det 

Ja, det finns 

stöd och 

utbildning i 

cultural 
awareness 

Nej, men en 

öppenhet för 
egna initiativ 

Projektleder 

forum där 

man utveck-

lar erfaren-
heter 

En gång kurs 

när man 

börjar jobba 

som projekt-
ledare  

Nej Jag gör det 

ensam eller 

får mycket 

liten hjälp 
från ledning  

Fokus på 

awareness 
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stöd? stammar från en 

strategi om att ut-

nyttja det som mång-

fald i teamen kan 

medföra, men det 

kan också vara en 

konsekvens av att 

verksamheten av 

andra orsaker är 
multinationell. 

nya 

2

4 

Vilka är dina 

viktigaste 

lärdomar av 

att leda pro-

jekt med 

multinationell 
bemanning? 

 Olika kul-

turer kan 

tänka väldigt 

olika etc. så 

det är viktigt 

att försöka 

förstå män-

niskorna 

Bra att reda 

ut förvänt-

ningar i 

början - 

definiera 

roller och 
ansvar 

Behandlar 
folk bra  

Matcha 

teamen, 

skapa kom-

patibla grup-

per 

Kommuni-

kation är 

viktigt 

Försök att 

åtminstone 

förstå din 

egen bak-

grund och 

kultur 

Det är stora 

skillnader att 

det är stora 

skillnader 

både på 

kultur och 

arbetssätt 

Teambuil-

ding är 

viktigt 

 Behandlar 

andra bra 

som man vill 

bli behand-
lad 

Behandla 

folk med 

respekt och 

ta fram 

synergi 

mellan 
mänsklig 

Fokusera på 
plan 

Avsätta tid, 

vara med-

veten och se 

till att teamet 
är medvetna 

2

5 

Vilka råd vill 

du ge till en 

projektledare 

som ställs 

inför utma-

ningen att 

leda ett pro-

jekt med 

multinationell 
bemanning? 

 Njut av det! 

Var upp-

märksam på 

interaktionen 

mellan män-

niskor. 

Kontrollera 

att budskap 

förstås av 
alla. 

Respektera 

folk, inte gå 

på national 

stolthet 

Matcha 

teamen 

Se bortom 

nationalitet - 

utgå från 
personlighet 

Kartlägga 

national-

iteterna och 

förstå vad 

skillnaderna 

innebär 

Ta råd från 

andra, prata 

med team-

medlemmar-

Det är posi-

tivt för att 

det går på 

engelsk, då 

kan man 

vidare ut-

veckla och 

förbättra 

engelska 

språk.  Man 

skall ta hand 

  Involvera, 

delegera, ta 

beslut och 

står för det 
man har sagt 

Lära sig om 

multikultu-

rella team 

Förstå vad 

detta innebär 

för ditt team, 

vara förbe-

redd 

Lägga extra 

fokus på de 

multination-
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na om männi-

skor, respek-

tera dem 

ella effekter-

na 

Inte ta saker 

för givet, 

undvika 
stereotyper 

2

6 

Är det något 

ytterligare 

som du vill 

tillägga? 

   Forskning 

har visat att 

tvärkultu-

rella team 

kan vara de 

mest effek-

tiva, men det 

finns också 

risk att de 

blir ineffek-
tiva. 

Jag tror att 

detta med 

multinat-

ionalitet 

handlar 

mycket om 

erfarenhet, 

öppenhet 

och, inte 

minst, re-

spekt för de 

andra männi-

skorna och 
kulturerna 

 Fokusera på 

kultur, indi-

vider och 

kompetens 

 Ha kontroll, 
god plan  

Det är väl-

digt roligt att 

arbeta med 

många nat-

ionaliteter - 

och man får 

prova myck-

et intressant 
mat! 
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Bilaga IV: Analys av använda strategier 

 

Strategi 

(enligt Chevrier 
2003) 

Låt-gå-ledarskap Relationsorientering Gemensam yrkes- eller organisationskultur 

Grunddrag - Ledaren ägnar ingen särskild uppmärksamhet åt 

kulturella skillnader inom projektgruppen. 

- Ledaren kan anse att kulturella skillnader inte behö-

ver diskuteras. 

- Gruppmedlemmarna förväntas visa tolerans och 

självkontroll och ta ansvar för att göra eftergifter för 
att gruppen ska fungera. 

- Strävan efter att projektmedlemmarna ska lära känna 

varandra och prova sig fram för att upptäcka vad som 

är acceptabelt för alla parter - sociala aktiviteter kan 

underlätta. 

- Personliga relationer underlättar utvecklingen av 

ömsesidiga överenskommelser och ad hoc-lösningar på 
kulturella svårigheter. 

- Utnyttja yrkeskulturer eller företagskultur för att 

överbrygga kulturella barriärer. 

- Att fokusera på till exempel tekniska diskussioner 

används som ett sätt undvika kulturfrågor. 

- Yrkeskultur underlättar den tvärkulturella kommuni-

kationen. 

Intervju    
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1  Observera för att förstå problemen, medvetenhet om 

skillnaderna 

Visa på den stora bilden när folk vill köra i egna spår 

Lära känna kulturen för att kunna tolka - Cultural awa-

reness - se det ur deras synvinkel 

Teambuilding, tid tillsammans för att förstå varandra 

Få gruppen att se skillnaderna som en fördel - framhålla 

det som de olika kulturerna bidrar med 

Olika kulturer kan tänka väldigt olika etc. så det är 

viktigt att försöka förstå människorna 

Bra att reda ut förväntningar i början - definiera roller 

och ansvar 

Man skulle kunna placera människor i roller där de 
passar 

 

2  Man bjuder in folk från andra länder kommer in i Norge 

för att lära norska kulturer, erfaren och möte face to 

face. Han skall tillämpa både kultur och behov när han 

utför sitt jobb när han kommer tillbaka till sitt land.  

Respektera folk, försöka få folk nöjd när de är på jobb 

och de skall leverera det de skall. De skall ta ansvar för 

det dem gör.  Man skall inte få folk emot deg, utan få 

folk följa med deg.  Man skall i bakhuvud om kultur 

skillnader i det mångfalden i projektet, da kan man 

undvika att trampa på folk.  Går inte på nationalitet 

stolthet, bli känd med dem. Fokusera på individer, 

respektera dem.  

I vårt egna team så är det att vi jobbar på ett sätt att folk 

är nöjda och firma är nöjda med det vi gör.   

Det blir jämt mellan rum som man har teambuiding. 

Man skal vara öppen, när man har problem eller lik-

nande, då kan man ta nytta av sina erfarenheter. Folk är 

olika från olika kulturer, da kan man möjlig skapas bra 

och positiv idéer i ett möte eller diskussion, om och 

endast ledare kan utveckla och ta nytta av, och ta hän-

syn till nationaliteter, kultur, kompetens, bakgrund 

skillnaden. Försöker få gruppen jobba åt en referens 

Inget speciellt. Få input från olika medlemmar i grup-

pen. Man skall i bakhuvud om kultur skillnader i det 

mångfalden i projektet, da kan man undvika att trampa 

på folk.  Går inte på nationalitet stolthet, bli känd med 

dem. Fokusera på individer, respektera dem.Man bjuder 

in folk från andra länder kommer in i Norge för att lära 

norska kulturer, erfaren och möte face to face. Han 

skall tillämpa både kultur och behov när han utför sitt 

jobb när han kommer tillbaka till sitt land.      
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som passar i gruppen situationen.   

3  Teambuiling om cultural awareness, ledarstil i Norge 

och riktlinjer för projektet 

Använde representant från HR för cultural awareness 

Bildade team med individer som jobbade bra tillsam-

mans och lät dem sitta ihop 

Matcha individer med varandra för att skapa effektiva 

team 

Ofta prata informellt med varje projektmedlem 

Teambuildingar 

Försök att åtminstone förstå din egen bakgrund och 
kultur 

 

4  Satt delvis tillsammans för att lära känna varandra och 

lära av varandra 

Multikulturella teambuildingar 

Involvera medarbetarna 

Omplacering av individer vid stora problem 

Kartlägga nationaliteterna och förstå vad skillnaderna 

innebär 

Ta råd från andra, prata med teammedlemmarna 

 

5 Gjorde inget särskilt för att hantera mångfalden.   
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6 Ingen av delarna tänker han på. Det är förhållande till 

kompetenser som man behöver och önskar i projektet, 

och det beroende inte på nationaliteter 

När en konflikt uppkommer i gruppen, då är det bra att 

man låter de lösa det själva med varandra. Då kan de 
lära sig nya saker och sätt att jobba i Norge. 

När en konflikt uppkommer i gruppen, då är det bra att 

man låter de lösa det själva med varandra. Då kan de 

lära sig nya saker och sätt att jobba i Norge. 

 Det skall vara bra strategi att man kan väll förberedda 

en Training för Learning kultur för de ny kommer till 

Norge, och låter den att göra fel några gånger innan de 

kan komma igång i den nya kulturen. Man vill lära 

känna individer, och deras kultur, kompetenser och 

erfarenhet i gruppen först innan man kan kategorisera 

vilka sätt eller strategier and att hantera eller passera 

problem. 

 

7 Det är skillnad mellan olika kultur men det är egentlig-

en lik. 

Fokusera på individer och kompetens, behandla alla 
lika  

Fördel om projekt gruppen samlar i en plats. För det är 

man kan få upp kommunikation när som helst. 

Ja, lokalisation problem måste lösa genom att få folk 

komma på besök och lära känna varandra 

Bra sammansättning av mångfaldens i projektet.  

Eftersom projektet är i de multinationella kulturerna 

sammanhang, då är det bra att undvika missförstår och 

misstolka arbetsuppgifterna. Detta leder till att arbets-

uppgifter måste vara skriftlig, klart och tydligt, kortsik-

tig från början av projektet.  

8 Det är kompetens och kommunikation som är viktig. 

Det är viktigt att man står upp lite ibland under pro-

jektet gång och ser till hur projektet har gått. Därefter 

värderar och bestämmer man.  

Det kan vara bra att få medlemmar lärar känna sig 

bättre. Det är medveten och jag står för det jag säger 

och gör.  Man försöker att få folk att kommunicera och 

samarbeta för att leda till ett gemensamt sätt att arbeta. 
Effekten går på ett bra resultat.  

Det är projekt eller projekt medarbetare eller var du är, 

så är det samma regler. Det är ingen skillnad, så måste 
det vara.  
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9  Förstå effekterna av mångfalden - läsa på 

Säkra kommunikationen 

Se till att teamet är medvetna om och diskuterar skill-

naderna 

Cultural awareness med teamet i annat projekt 

Mer tid på att diskutera, förstå och dra nytta av skillna-

derna genom hela projektet 

Prioritera konversation över att snabbt komma vidare 

ibland - försöka förstå vad motparten verkligen menar 

eller kämpar med 

Ökad medvetenhet om skillnaderna och möjligheterna 

Kul att vara del av ett multikulturellt team 

Skapade komittment 

Säga förlåt och mena det om du gjort fel 

Regelbundna utvärderingsmöten (Scrum retrospecitves) 
med teamet. 
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