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SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Handelsbanken förbereder sina expatriater inom 

interkulturell kommunikation samt att, i förekommande fall, ge förslag till hur denna 

förberedelse kan utvecklas. Teorin ger en översikt av interkulturell kommunikation. Här 

presenteras först olika faktorer som påverkar expatriaters kulturella anpassning och sedan 

olika träningsmetoderna som på olika sätt kan förenkla den kulturella anpassningen. 

Studien baseras på en djupintervju och två semistrukturerade intervjuer samt övrig 

sekundärdata. Undersökningen visar att Handelsbanken använder följande träningsmetoder 

för att förbereda sina expatriater inom interkulturell kommunikation: traditionell utbildning, 

kulturell medvetenhet och till viss del erfarenhetsbaserad samt interaktiv utbildning. Vidare 

visar studien att det finns andra träningsmetoder som Handelsbanken kan använda för att 

effektivisera nuvarande utbildning.  

 
Sökord: Cross-Cultural Training (CCT), interkulturell kommunikation, Handelsbanken, 
interkulturell träning, expatriat, kultur.  
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INLEDNING 

I och med globaliseringen har ekonomin blivit gränslös (Yeung, 1998). Idag väljer allt fler 

företag att konkurrera på en internationell nivå och internationaliseringen sker snabbare och 

på flera olika sätt än någonsin tidigare (Anderson, 2005).  Företag sänder idag fler och fler 

anställda utomlands för att säkerställa expansion och överlevnad på marknaden (Anderson, 

2005).  

Ett svenskt företag som arbetar globalt och använder sig ofta av expatriater är Handelsbanken. 

Handelsbanken har idag över 720 kontor fördelat på 22 länder runt om i världen och ca 30 % 

av medarbetarna arbetar utanför Sverige (Handelsbankens årsredovisning 2010). 

 

De nya förutsättningar har skapat ett behov av kunskap om de kulturer som företagen, genom 

verksamheten, kommer i kontakt med (Ascalon et al., 2008).  

Ett sätt för företag att förbereda sina anställda inför arbete utomlands är genom Cross Cultural 

Training (CCT) (interkulturell kommunikation).1 Vi kommer i denna uppsats att undersöka 

hur Handelsbanken förbereder sina expatriater inom interkulturell kommunikation. Uppsatsen 

är tänkt att fungera som underlag för Handelsbanken för att utvärdera om bankens expatriater 

är i behov att ytterligare kulturutbildning för att anpassa sig bättre till värdlandet. För att 

kunna bidra med ett sådant underlag ämnar denna studie att undersöka hur Handelsbanken 

förbereder sina expatriater inom interkulturell kommunikation samt kartlägga hur 

expatriaterna själva upplever sin utbildning och den egna anpassningen till värdlandets kultur.  

 

Tidigare forskning & problemformulering 

Det finns bevis för att många företag inte erbjuder sina anställda någon förberedande 

utbildning eller CCT inför sin utlandstjänst (Pusch, 2003). Då självaste processen med att ha 

expatriater är mycket kostsam finns mycket som talar för att företag bör anstränga sig för att 

få lyckade resultat (Morley & Heraty, 2004; Scullion & Brewster, 2001). Exempelvis är 

medelkostnaden hos ett företag för en expatriats misslyckande mellan 40 tusen och en miljon 

amerikanska dollar per uppdrag (beroende på växelkurs och vilket land som expatriaten är 

verksam inom) (Hawley, 2009; Vögel & van Vuuren, 2008). 

                                                
1 Den första boken som tar upp CCT heter Cross Cultural Orientation Programs, boken har som fokus att 
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Tidigare forskning visar att så mycket som 16-40% av expatriaterna återvänder hem för tidigt 

(Black & Mendenhall, 1990). Och det har fastställts att CCT är av vikt för expatriaters 

förutsättningar för anpassning, dock har dess effektivitet ifrågasatts (Black & Mendenhall, 

1990; Puck et al., 2008). 

 

Handelsbanken har idag ett hundratal expatriater och enligt Utbildningsanvarig i Stockholm 

är dessa expatriater mycket viktiga för att överföra den starka företagskultur som banken har. 

Det är inom Handelsbanken mycket viktigt att varje enskild anställd fungerar som en bärare 

av Handelsbankens företagskultur, och därmed stärka denna igenom hela organisationen 

(Utbildningsansvarig, 2011).  

Vid utlandsuppdrag är risken för kulturkrock stor när expatriater kommer i kontakt med andra 

kulturer. Detta kan skapa problem för hur Handelsbanken medarbetaren kommer att utföra sitt 

arbete. Därför får medarbetare som idag planerar att arbeta utomlands ibland utbildning som 

syftar till att öka den kulturella medvetenheten (Utbildningsansvarig, 2011). 

När expatriaterna anländer utomlands så kan mottagandet dock se olika ut. Det finns idag inga 

rutiner för hur mottagande enhet ska ta emot expatriaten och hur den fortsatta kulturella 

träningen på plats ska se ut (Utbildningsansvarig, 2011). 

 

Syfte 

Uppsatsen har till syfte att undersöka hur Handelsbanken förbereder sina expatriater inom 

interkulturell kommunikation samt att, i förekommande fall, ge förslag till hur denna 

förberedelse kan utvecklas.  

 

Vi har valt följande frågeformuleringar: Hur förbereder Handelsbanken sina expatriater inom 

interkulturell kommunikation? Hur har utbildningen bidragit till expatriaternas anpassning? 

Och kan utbildningen förbättras? 

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med en företagsbeskrivning av Handelsbanken. Sedan ägnas ett kapitel till 

att beskriva ett antal träningsmodeller inom CCT, där vi inleder med u-kurvan för att påvisa 

hur expatriater i allmänhet upplever sin utlandsstationering, och går sedan vidare till teori 

kring hur val av träning kan beslutas för att sedan avsluta med själva träningsmetoderna. 
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Ett kapitel presenterar metod, där beskrivs tillvägagångssättet för insamlingen av data samt 

valet av metod. Vidare diskuteras fördelar och nackdelar med intervjuer. Därefter följer det 

Empiriska materialet från intervjuer med anställda på Handelsbanken som har fått och gett 

utbildningen samt material inhämtat från sekundära källor. 

I samband med presentationen av empirin ägnas kapitlet åt analys av materialet, som ställs 

emot de teorier som beskrivs i den teoretiska delen. Därefter följer slutsatserna som 

presenteras i form av konkreta rekommendationer till Handelsbanken och i form av förslag till 

vidare forskning. Avslutningsvis ges rekommendationer till framtida forskning. 
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TEORI 

I detta avsnitt kommer en teoretisk översikt av interkulturell kommunikation att presenteras. 

Kulturell anpassning är en process som i forskningen beskrivs i en rad olika teorier. Vi 

kommer inledningsvist att presentera tre teorier som redogör olika faktorer som påverkar 

expatriaters kulturella anpassning, fler teorier finns, men vi har valt att belysa dessa tre för 

deras relevans till studiens syfte. Vidare redogörs olika träningsmetoderna inom interkulturell 

kommunikation detta för att synliggöra de metoder som på olika sätt kan förenkla den 

kulturella anpassningen. 

 

Kulturell anpassningen 

U-kurvan 

Denna teori behandlar den kulturella anpassningsprocessen, genom att dela upp denna i fyra 

faser (Black & Mendenhall, 1991). De fyra faserna är följande: Turistfasen (Honeymoon), 

Kulturchock (Culture Shock), Återhämtning (Adjustment) och Anpassning (Mastery) (Oberg, 

1960).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. U-Kurvan (Black & Mendenhall 1991) 

 
I den första fasen upplevs kulturen som något exotiskt och spännande då expatriaten endast 

upplever de positiva aspekterna av värdkulturen (Selmer, 1999). Detta kan exempelvis bero 
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på att expatriaten har en prestigefylld position och därav får ett positivt bemötande av de nya 

kollegorna. Turistfasen pågår i regel tills expatriaten får mer kontakt med vardagslivet i 

värdlandet (Oberg, 1960). Turistfasen kan vara i allt från ett par dagar eller veckor till hela 

sex månader. Därefter börjar expatriaten uppmärksamma de kulturella skillnaderna och 

problematiken i anpassningen, vilket leder till en kulturchock (Oberg, 1960). 

Black & Mendehall (1991) menar att det finns problematik med tidsaspekten av U-kurvan då 

en majoritet av dåtidens undersökningar inte sträckt sig över längre perioder. Dessutom 

menas att U-kurvan inte erbjuder ett underlag för varför individer rör sig mellan faserna, 

genom att exempelvis belysa bakomliggande faktorer (Black & Mendehall, 1991). 

 

Oberg (1954, 1960) och Hall (1959, 1966) var de första som myntade begreppet kulturchock 

och samtidigt lade grunden för forskning inom “Cross-Cultural Training”.  

Begreppet kulturchock används här för att beskriva de problem som expatriater möts av när 

de exponeras till olika kulturer under sin utlandsstationering. Kulturchocken beskrivs som den 

upplevda känslomässiga stressen och de problem som drabbar expatriaten. Fysiskt kan 

stressen leda till huvudvärk, diarré och sömnlöshet medan det psykiskt kan leda till milda 

depressioner och psykoser. Desto större den kulturella skillnaden är, desto större blir den 

kulturella chocken (Oberg, 1960).  

Andra faktorer som påverkar är språkbarriärer och om länderna som kulturerna härstammar 

från har konflikter i sin närhistoria (Bawuka & Brisin, 2000). 

 

De expatriater som stannar i värdlandet under en längre period upplever eventuellt att de 

växer ifrån kulturchocken (Black & Mendenhall, 1991). Till exempel kan expatriaten på sikt 

lära sig det lokala språket och därmed underlätta sin vardag (Oberg, 1960). Det är svårt att 

klargöra gränsen mellan kulturchock och återhämtningsfasen, och det finns oftast element 

från kulturchocken som fortfarande upplevs som jobbiga hos expatriaten även under 

återhämtningsfasen (Grove & Torbjörn, 1985). Tids nog når expatriaten en så pass djup 

förståelse för värdlandets kultur att han/hon kan klara sig utan problem. Vid det tillfället har 

expatriaten anpassat sig till den nya kulturen, vilket inte innebär att expatriaten är fullt 

medveten om alla kulturella skillnader men känner inte längre av symptomen ifrån 

kulturchocken (Oberg, 1960). Det finns också en tendens hos expatriater att börjar uppskatta 

värdkulturen så pass mycket att de får problem att återanpassa sig till sitt hemlands kultur vid 

hemkomsten (Oberg, 1960). 
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Hofstedes kulturdimensioner  

Hofstede (1980) har tagit fram ett sätt att mäta kulturella skillnader, utifrån fem dimensioner. 

Dessa fem dimensioner är följande; lite mot stor maktdistans, individualism mot kollektivism, 

maskulinitet mot femininitet, osäkerhetsundvikande, samt lång mot kort tidsorientring. Dessa 

kategorier används för att beskriva de kulturella skillnader som finns länder emellan 

(Hofstede, 1980). 

 

Black och Mendenhall (1989) vill påvisa att Hofstedes motsättningar även är aktuella för 

ökad förståelse inom CCT utbildning. I länder med hög nivå av maktdistans ses chefer som 

svaga och inkompetenta om de försöker involvera medarbetarna i beslut. Samtidigt har 

företag i länder med låg maktdistans varit effektivare och vuxit snabbare om de har involverat 

medarbetarna i beslut (Dension & Mishra, 1995). I länder med hög nivå av 

osäkerhetsundvikande tenderar grupper att arbeta bättre om de har planer, strategier och 

rutiner och att varje medarbetare vet vad som förväntas av dem, men motsatsen verkar inte 

stämma, dvs. i länder av låg osäkerhetsundvikande arbetar inte grupper bättre bara för att de 

saknar planering, strategier och rutiner (Newman & Nollen, 1996). I länder som 

karaktäriseras av hög individualism fungerade arbetet bättre om individuellt ansvar gavs 

medan det motsatta fungerade bättre i länder med hög kollektivism (Newman & Nollen, 

1996). De anglosaxiska länderna karaktäriseras av hög individualism medan de östasiatiska 

länderna karaktäriseras av hög kollektivism (Newman & Nollen, 1996). 

Länder med hög maskulinitet karaktäriseras av större skillnader mellan könsrollerna. 

Maskulina länder tenderar att prioritera prestationer i form av materiellt välstånd, medan 

feminina länder värderar livskvalitet. Därför fungerar det bättre med prestationsbaserade 

belöningar i maskulina länder jämfört med feminina länder (Newman & Nollen, 1996). Desto 

större skillnad det är på dessa fem kategorier mellan länder, desto större är den kulturella 

skillnaden (Black & Mendenhall, 1989). Torbjörn (1982) har utifrån detta rangordnat de 

världsdelar som en skandinavisk person skulle ha svårast att både leva och jobba i enligt 

följande:  

1. Afrika, 2. Mellan Östern, 3. Fjärran Östern, 4. Sydamerika, 5. Östblocket, 6. Europa,  

7. Nordamerika, 8. Nya Zeeland och Australien. 
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Tidsperspektivet 

Följande teori behandlar hur träningstiden bör anpassas till längden av vistelsen i värdlandet 

(Mendenhall et al., 1987). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  

● Kolumnerna Length of training och Leval of rigor visar sambandet mellan graden av 

integrering i värdlandet samt omfattningen av CCT.  

● Raderna Degree of integration och Length of stay visar sambandet mellan tiden utomlands 

och längden för utbildningen samt utbildningsmetoden.  

(Mendenhall & Oddou, 1986). 

 

Det är rekommenderat att samtliga av dessa aspekter är inkluderade i ett framgångsrikt CCT-

program. Det kan dock variera beroende på vilket värdlandet är, till exempel kan en kortare 

visit till ett land i mellanöstern eller Japan kräva mer förberedelse hos expatriaten än att till 
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exempel besöka Australien. Det är till följd av de ökade kraven att integrera sig med 

värdkulturen (Mendenhall et al., 1987). Desto större skillnad i kulturen desto mer träning 

behövs för att på ett bra sätt förbereda expatriaten på att leva och arbeta i det nya landet 

(Mendenhall et al., 1987). 

Samtidigt menar Mendenhall et al (1987) att det inte finns några självklara lösningar rörande 

upplägg för utbildningsprogram. De menar att företag därför tenderar att förlita sig till gamla 

rutiner istället för att utforma nya lösningar, som skulle kunna baseras på de olika 

beståndsdelarna av figur 2 (Mendehall et al., 1987). 

 

Träningsmetoder inom CCT 

Traditionell utbildning 
Den traditionella metoden kan vara i form av formella samt informella möten mellan experter 

(kunskapskälla) samt expatriater (kunskapsmottagare). Dessa möten kan vara lektioner 

(formella) eller samtal (informella) mellan expert och expatriat, kunskapsflödet är ofta 

enkelriktat (Gertsen, 1990). Traditionella utbildningsformer kan också komma i form av 

broschyrer och häften med information om värdlandet. Inom CCT är metoden den vanligast 

förekommande i multinationella företag, mer än två tredjedelar använder sig av informella 

möten innan personalen stationeras utomlands (Brewster, 1995, s. 63). 

 

Informationen som erhålls genom traditionella metoder är fakta som berör arbets- och 

fritidsförhållanden samt allmän information om kulturen i värdlandet, som ofta berör 

praktiska områden såsom att handla eller klädsel. Tanken är att utbildningsformen skall ge 

expatriaten allmän kunskap om värdlandets kultur i syfte att underlätta anpassning (Black & 

Mendehall, 1990; Gertsen, 1990). Utbildningsformen kan både ges innan avresa samt under 

repatrieringsprocessen (Bennett et al., 2000). Utbildningsformen kan både avse kultur ur ett 

generellt perspektiv samt i mer specificerade områden (Gertsen, 1990). Det generella 

perspektivet lägger fokus på att ge allmänna kunskaper om kulturen, psykologiska reaktioner, 

anpassningsprocessen samt övriga negativa aspekter. Detta perspektiv är lämpligast när större 

grupper av expatriater skall utbildas (John Berry, 1997 s.335-336). Det specificerade 

perspektivet är mer inriktat på att utvärdera enskilda expatriaters situation, exempelvis klimat, 

och undvikande av personliga konflikter i vardagen (John Berry, 1997 s.335-336). 

 

Målet med den fakta-baserade undervisningen är att underlätta byggandet av interkulturella 
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relationer. Konceptet har dock mött kritik från vissa forskare som menar att det inte finns 

något konkret bevis för metodens positiva effekter (Tung, 1981). De kulturella skillnaderna 

kan vara så omfattande att undervisning inte kan tillgodogöra expatriaten all den information 

som denne behöver (Tung, 1981). Det finns också bekymmer med längden på utbildningen, 

en alltför kort utbildningsperiod kan innebära att expatriaten får en felaktig bild av den nya 

kulturen (Gertsen, 1990). Båda dessa argument finner stöd i Tidsperspektivets figur 2, som 

påvisar vikten av djupare utbildning vid längre vistelser i främmande länder (Mendenhall & 

Oddou, 1986). 

 

Det diskuteras att andra utbildningsmetoder kan vara nödvändiga för att komplettera 

undervisningen (Caligiuri et al., 2001). Undervisning kan exempelvis lämpligast kompletteras 

med metoder som inriktar sig på erfarenhet, vilket kan vara lämpligt då enbart faktabaserad 

utbildning kan vara otillräckliga för att förbereda personalen (Gertsen, 1990; Grove & 

Torbjörn 1985). Harrison & Hopkins (1967) påvisar att det i många fall tog 5-6 månader för 

fredskårs volontärer att bli fullt funktionsdugliga när volontärer kom till nya länder, detta 

efter att de enbart fått klassrumsträning i CCT. De flesta som fullbordade sina två år som 

volontärer tyckte inte att träningen hade påverkat deras funktionsduglighet i främmande 

länder i någon större omfattning. Slutsatsen som de nådde var att traditionell undervisning 

inte förberedde volontärerna tillräckligt bra och att den inte är anpassad för situationer där en 

person måste anpassa sig och agera i okända sociala situationer (Harrison & Hopkins, 1967). 

Harrison & Hopkins (1967) konstaterade slutligen att den traditionella metoden inte 

förberedde volontärerna tillräckligt med hänsyn till att dess rationella infallsvinkel är 

otillräcklig i situationer där en person måste basera beslut på känslor. 

 

Erfarenhetsbaserad utbildning 
För att ge möjlighet till ett mer aktivt deltagande i utbildningen kan erfarenhetsstimulerande 

utbildningsmetoder tillämpas. Dessa metoder kan vara utformade som rollspel eller 

simuleringar av olika situationer som expatriaten kan komma att ställas inför (Kealey & 

Protheroe, 1996). Ett exempel kan vara en undersökning av Trifonovitch (1977), denne 

utförde simuleringar på Hawaii för att förbereda personal inför deras arbete i Stilla-havs 

området. Betoningen låg i att förevisa skillnaderna mellan att bo i en kultur till havs samt på 

land.  Genom att utsätta personalen för den nya miljön blev de tvungna att på egen hand 

utveckla de nödvändiga färdigheterna för att anpassa sig till den nya kulturen. Tung (1982) 
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skriver också om hur ”field experience” kan vara ett sätt att ge medarbetarna erfarenhet av 

den nya kulturen, antingen genom att placeras i det nya landet eller i en ”mikro-kultur” vilket 

exempelvis kan vara Chinatown i New York. 

                                                                                                     

Erfarenhet kan användas som en metod för att bygga vidare på kunskap som inlärts via 

traditionella utbildningsmetoder (Kolb, 1984). I en undersökning av Gannon & Poon (1997), 

innehållande 105 elever, visade det sig att erfarenhet uppskattades mest som utbildningsform. 

Däremot visade resultatet av studien ingen skillnad mellan traditionella och erfarenhets 

baserade metoder när de ges separat. Detta med avseende på elevernas förmåga att ändra 

attityd gentemot kulturen samt medvetenhet om kulturella skillnader. De konstaterar att den 

bästa lösningen är att använda både traditionella samt erfarenhetsbaserade utbildningsmetoder 

(Gannon & Poon, 1997). Tanken är att den traditionella utbildningen skall ge expatriater de 

förberedande kunskaper som krävs för att tillgodogöra sig erfarenhetsbaserad utbildning. 

Erfarenhetsbaserad CCT utbildning har funnits i över 50 år och följaktligen finns ett behov av 

mer sofistikerad utbildning, forskare menar att erfarna expatriater kan komma att använda 

mediaverktyg för simulerade övningar i framtiden (Bhawuk & Brislin, 2000). Samtidigt 

menar Black & Mendehall (1990) att akademiker och forskare ofta brister i sin 

vidareutveckling av utbildningsmetoder, de saknar helt enkelt den erfarenhet som expatriater 

eller deras handläggare besitter. 

 

Kulturell medvetenhet   
Denna metod ger expatriaten ett sätt att förhålla sig till den nya kulturen utifrån sin egen 

kultur. Genom att studera värderingar, attityder och beteenden som är vanliga inom 

hemkulturen kan expatriaten få reda på hur kultur påverkar människors beteende i andra 

länder (Black & Mendenhall, 1989). Det finns även en inriktning inom metoderna för 

kulturell medvetenhet som menar att en person som känner sig själv också kommer att förstå 

sin egen kultur. Genom denna medvetenhet kan exempelvis en expatriat vara mer effektiv när 

han kommer utomlands (Gudykunst et al., 1977). Kulturell medvetenhet kan ses som ett steg 

mellan traditionella och erfarenhetsbaserade metoder, i sin ensamhet är det ett bra sätt att ge 

en känsla för den nya kulturen. Dock kan den förbättras med exempelvis kulturell 

assimilering för att ge en uppfattning om hur kulturell medvetenhet kan appliceras praktiskt 

(Kealey & Protheroe, 1996). Efter utbildning inom kulturell medvetenhet förväntar sig ofta 

expatriaterna kunna leva i den nya kulturen med viss klarhet, i vissa fall kan expatriater tro sig 
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inneha större kulturell medvetenhet än de egentligen har (Grove & Torbjörn, 1985). Det har 

därför talats om att skrämseltaktik skall användas innan expatriaten skickas iväg, vilket 

innebär att den kulturella medvetenheten förväntas vara lägre innan ankomsten (Grove & 

Torbjörn, 1985). 

 

Hall (1959) påstod att alla aspekter av kulturer kunde studeras på tre sätt; formellt, informellt 

och tekniskt. Det formella kunde vara till exempel att möten startar i tid, att tågen går i tid, 

men det innefattar även värderingar och uppförande som alla i kulturen tar för givet (Hall, 

1959). Det informella kan vara moment som exempelvis tolkningen av uttrycken “om en 

stund” eller “om en minut” (Hall, 1959). Den tekniska aspekten kan vara sådant som endast 

människor inom vissa yrkesgrupper känner till exempelvis känner de flesta eleverna vid 

Uppsalas universitet till att lektioner startar 15 min efter utsatt tid. Om de formella aspekterna 

av kulturerna bryts associeras de med starka känslomässiga reaktioner medan överträdelse av 

de informella reglerna inte ses lika hårt på (Hall, 1959). Om du bryter den tekniska kulturen 

så är det inte av större karaktär då de kan diskuteras och förklaras för dig. Hall (1966) 

utforskade skillnaderna i olika kulturer när det kommer till distans och den personliga sfären, 

och såg exempelvis att araber har mycket mer kroppskontakt när de gör affärer än vad 

amerikanarna har och upptäckte att den personliga sfären är olika i olika kulturer. 

 

Kulturella assimileringsmetoder 
Genom kunskaper om olika attribut och beteende hos den egna kulturen samt värdlandets 

kultur kan expatriaten utvärdera hur han/hon kan reagera vid olika situationer. Kulturell 

assimilering innebär att flera scenarion presenteras för expatriaten. Denne kan sedan testa 

olika tänkbara reaktioner och få feedback utifrån sina reaktioner (Fiedler et al., 1971). Denna 

form av utbildning är huvudsakligen ämnad att användas innan expatriaten påbörjar sitt 

utlandsuppdrag (Grove & Torbjörn, 1985). Metoden kan ha tre stycken inriktningar kultur-

specifik, kultur-generell samt teoribaserad (Bhawuk & Brislin, 2000). Resultatet av studier 

inom kulturell assimilering ger en antydan av dess effektivitet, dock är studierna inte helt 

trovärdiga eftersom utförandet gjorts i kontrollerade former (Kealy & Protheroe, 1996). 

 

Den specifika inriktningen vänder sig till vardagliga företeelser vilket gör den till en mer 

användbar utbildningsform än många andra med mer generell inriktning (Kealey & Protheroe, 

1996). Metoden kan vara lämplig vid tillfällen då tidsrymden för utbildningen är begränsad. 

Utbildningsformen begränsas också till kulturella skillnader som har signifikant påverkan på 
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sociala interaktioner mellan personer (Fiedler et al., 1971). Materialet kan anpassas beroende 

på individens kunskapsnivå och metoden är lämplig för självstudier (Bhawuk & Brislin, 

2000). Fiedler et al. (1971) menar att sociala företeelser värdesätts på olika sätt av olika 

kulturer och det är genom att identifiera dessa kritiska företeelser som kulturell assimilering 

är möjlig. De kritiska företeelserna är grunden till de olika scenarion som används inom 

kulturell assimilering (Bhawuk & Brislin, 2000). 

 

Kultur-generell assimilering syftar på träning såsom självinsikts och känslighetsträning som 

tillåter expatriaten att lära känna sig själv som förberedelse inför möten med andra kulturer 

(Brislin & Pedersen, 1976). Metoden tar upp 18 frågor som i litteraturen klassificeras som 

viktiga delar när man skall bo utomlands (Brislin et al., 1986). Frågorna är uppdelade i tre 

områden, personers starka känslor, personers kunskapsområden och grunden för kulturella 

skillnader. De starka känslorna uppstår delvis pga. ångest till följd av den icke-familjära 

kulturen, från icke uppfyllda förväntningar (beteendet i värdkulturen skiljer sig mot 

förväntningarna) samt en känsla av utanförskap. Otydlighet i interaktionen med personer från 

värdlandet och problem att hantera sina fördomar samt etnocentrism (betraktande av världen 

ur sitt eget kulturella perspektiv)(Brislin et al., 1986). 

 

Inom kultur-generella inriktningen finns det 8 frågor som är kritiska för förståelsen av 

kulturella skillnader. Dessa frågor är arbete, tid och rum, språkkunskaper, mannens och 

kvinnans roll, vikten av kollektivism och individualism, resultat, ritualer och vidskepelse och 

till sist hierarkin och värderingar. Grunden för kulturella skillnader ligger inom psykologiska 

processer som kategorisering, differentiering (särskilja olika förmågor), grupptillhörighet 

(syftar till individualism eller kollektivism), attribuera (tillskrivna någon attribut), 

inlärningsmetod (varierar mellan individer)(Brislin et al., 1986). 

 

Den tredje inriktningen baserar utbildningen på teoretiskt underlag och väljer också att 

använda sig av mindre attribut än vad exempelvis kultur-generell utbildning gör (Bhawuk & 

Brislin, 2000). Bhawuk (1998) fann till exempel i en studie att utbildade inom kulturell 

assimilering hade bättre känsla för kulturen samt uppskattade utbildningen som var baserad 

på faktorerna individualism och kollektivism. Dock var den kulturassimileringen utförd på 

amerikaner som skulle resa till Japan, två länder som är långt ifrån varandra på individ-

kollektiv skalan (Bhawuk & Brislin, 2000). 
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Språk utbildning 
Expatriaten får genom denna utbildningsform möjlighet att lära sig värdlandets språk innan 

avfärd samt på plats. Tung (1982) fann genom sin undersökning att språkutbildning är en av 

de vanligast förekommande utbildningsformerna inom CCT. Penley et al. (1991) skriver att 

kommunikation är en av de viktigaste aspekterna inom management. Språkkunskaper är också 

en av de kunskaper som personalen kan inneha redan innan CCT-utbildningen, dock finns en 

tendens hos företagen att bortse från dessa vid valet av expatriat (Puck et al., 2008). Behovet 

av språkkunskaper beror också på värdlandet. Exempelvis kan en expatriat klara sig utmärkt 

med engelska i Hong Kong trotts att större delen av befolkningen är kinesisk-talande (Black 

& Mendenhall, 1989). 

 

Dagens CCT-utbildningar handlar inte om att lära expatriaterna tala språket flytande utan är 

snarare upplagda för att ge grundläggande språkkunskaper (Mendenhall et al., 1987). I en 

undersökning av Forster (2000) visade det sig att en stor del av de tillfrågade expatriaterna 

ansåg att språkutbildningen inte var lika viktig som övrig utbildning. Puck et. al. (2008) 

skriver också att språkkunskaper är en av de viktigaste aspekterna med avseende på 

expatriatens förmåga att anpassa sig till den nya kulturen. Mendenhall et al. (2000) skriver om 

att de ökade digitala lösningarna inom språkutbildning är ett effektivt sätt att utbilda personal 

på distans. 

 

Under utlandsstationeringen kommer expatriatens familjemedlemmar att ställas inför 

utmaningar i vardagen till följd av språkbarriären, inte sällan i större omfattning (Bennet et 

al., 2000). Bennet et al. (2000) menar därför att det är lämpligt att expatriatens familj har goda 

språkkunskaper innan avresa. 

 

Interaktiv utbildning 
Denna utbildningsmetod innebär att expatriaten innan eller under sin utlandstjänst får 

interaktiv utbildning av antingen värdar i det aktuella landet eller av gamla erfarna expatriater 

(Grove & Torbjörn, 1985). Metoden inriktar sig på att ge personalen detaljkunskap i hur livet 

i den nya kulturen fungerar, och därmed göra dem mer bekväma. Medan Grove & Torbjörn, 

(1985) menar att det är bra att ha en vägledande utbildning som gör det möjligt att öva in 

användbara egenskaper, så är ändå utbildning i form av erfarenhet en mer fördelaktig 

utbildning. Grove & Torbjörn (1985) menar också att den interaktiva metoden kan vara bättre 
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att applicera på plats i värdlandet då expatriaten väl har insett behovet av guidning. 

 

Interaktiva metoder är ett bra sätt för företag att ta tillvara på en kunskap som redan finns 

inom företaget. Genom att göra interaktiv utbildning till en del av 

expatriering/repatrieringsprocessen så kan företaget effektivt överföra kunskap från gamla 

expatriater till nya (Mäkelä & Brewster 2009).  

Mäkelä & Brewster (2009) framhäver dock att metoden kan vara ineffektiv vid dålig 

personkemi mellan utbildaren och expatriaten, samt vid avsaknad av gemensamma 

värdegrunder inom organisation. De påvisar även att metoden inte sällan åsidosätts av 

ledningen. 

 



 
 

19 

Sammanfattning av träningsmetoder 
Teoriavsnittet syftar till att fungera som ett underlag för att kunna identifiera och kategorisera 

Handelsbankens träningsmetoder inom interkulturell kommunikation. För att möjliggöra detta 

har vi i figur 3 sammanfattat egenskaperna hos respektive träningsmetod. Tabellen belyser 

tillfället då utbildningen ges samt dess styrkor och svagheter.  

Ofta är fallet att utbildningar inte är strikt inriktade på enstaka metoder, utan är kombinationer 

av ett flertal, vilket innebär att det kan finnas problem att särskilja dessa från varandra. 

 

Träningsmetoder Tillfälle Egenskaper 

Traditionell utbildning 
Före och/eller 

efter ankomst 

• Oftast enkelriktad kunskapsflöde. 

• Genomgång av praktiska områden så som 

psykologiska reaktioner samt den kulturella 

anpassningsprocessen. 

 

Erfarenhetsbaserad utbildning Före 

• Aktiverar deltagarna genom rollspel eller liknande. 

• Utsätter expatriaten för studiebesök eller placering i 

”mikro-kultur” för att anpassa sig till ny kultur.  

Kulturell medvetenhet Före 
• Studerar värderingar, attityder samt beteenden inom 

den egna kulturen. 

Kulturell assimilering Före 

• Expatriat utsätts för scenarier som kan inträffa i 

värdkulturen. 

• Värderar expatriaternas reaktioner vid olika kulturella 

situationer. 

Språkutbildning 

 

Före och/eller 

efter ankomst 

• Grundläggande språkkunskaper för expatriat. 

• Goda språkkunskaper för familj. 

Interaktiv utbildning 
Före och/eller 

efter ankomst 

• Guidning av erfaren person. 

• Ofta på plats i värdlandet. 

Figur 3. Sammanfattning av de olika träningsmetoderna. 
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METOD 

I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssättet av denna studie. Valet av metod presenteras 

likaså urvalet. Fördelar och nackdelar med intervjuer kommer även att diskuteras. Vidare 

presenteras utformningen av frågeställningarna samt genomförandet av dessa. I samband med 

detta redogörs det för giltigheten, tillförlitligheten och de etiska överväganden vi har fått ta 

ställning till.  

Urval 
För att kunna välja företag till denna studie identifierades tre grundförutsättningar. För det 

första måste det valda företaget vara verksam både i och utanför Sverige. För det andra, måste 

företaget skicka anställda till utlandet under en längre period. Och för det tredje, måste 

företagets expatriater genomgå någon form av kulturutbildning innan avresa och- eller under 

sin vistelse.  

Handelsbanken blev det företag som kunde uppfylla dessa tre grundförutsättningar med sina 

720 kontor i 22 länder, ett hundratal expatriater och en kulturutbildningsansvarig i Stockholm.  

 

För att göra urvalet av intervjupersoner tog vi hjälp av kulturutbildningsansvarig, som också 

var en av personerna som skulle intervjuas. Vi blev genom denne tilldelade kontaktuppgifter 

till de expatriater som kunde intervjuas. Begränsningarna med detta blev att vi själva inte 

kunde påverka vilka länder dessa intervjupersoner skulle vara verksamma inom eller antalet 

de skulle bli, därmed blev urvalet av intervjupersonerna slumpmässig.  

 

Insamling av primärdata   
Denna studie är tänkt att fungera som underlag för Handelsbanken för att utvärdera om 

bankens expatriater är i behov att ytterligare kulturutbildning för att anpassa sig bättre till en 

främmande kultur. För att kunna bidra med ett sådant underlag ämnar vi att undersöka hur 

Handelsbanken förbereder sina expatriater inom interkulturell kommunikation samt kartlägga 

hur expatriaterna själva upplever sin utbildning och den egna anpassningen till värdlandets 

kultur. Med hänsyn till detta har intervjuernas ansats varit att undersöka hur Handelsbanken 

utbildar sina expatriater och identifiera längden samt målen med utbildningen. Vidare är det 

tänkt att frågorna ska mäta expatriaternas anpassning i det nya landet, hur bra träningen 

fungerat i praktiken samt identifiera personliga erfarenhetsbaserade åsikter kring 
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utbildningen. För att få denna heltäckande insyn på utbildningsprocessen var det nödvändigt 

att samla in den önskade informationen till undersökningen av både utbildaren samt 

expatriaterna.  

 

Intervjuernas utformning 

För att få så djupgående information som möjligt genomfördes tre intervjuer. Två av dessa var 

semistrukturerade intervjuer vilket Saunder et al. (2009) tycker är en lämplig intervjuform när 

något undersöks. Den tredje var en blandning av en djupintervju och semistrukturerad 

intervju. Genom användning av djupintervjuer kan den intervjuade mer fritt berätta om ämnet 

ifråga, och utrymmer för att ställa följdfrågor finns, om något är oklart eller om information i 

nya områden dyker upp som tidigare inte hade uppmärksammats (Saunder et al., 2009).  

När semistrukturerade intervjuer utförs kan frågorna ändras mellan intervjuer (Saunders et al., 

2009). Vissa av frågorna har ändrats på grund av de intervjuades positioner och funktion i 

CCT processen.  

 

För att öka trovärdigheten inför intervjuerna kan material skickas till de intervjuade i förväg, 

detta material kan bland annat bestå av de frågor som kommer att ställas (Saunders et al., 

2009). Alla intervjuade fick i förväg ta del av majoriteten av frågorna som skulle ställas, det 

tillkom dock vissa följdfrågor under själva intervjun som de inte fått i förväg.  

Vi valde att lämna ut frågorna innan själva intervjutillfället för att intervjupersonerna bättre 

skulle kunna förbereda sig och ta fram relevant information. Vi är väl medvetna om att det 

finns en viss risk med detta, i och med att intervjuobjekten då kan pratar sig samman för att ge 

mer enhetliga svar. Vi anser dock att det i detta fall är högst orimligt, då vi inte kan hitta 

några skäl till vad de intervjuade skulle tjäna på att synkronisera sina svar 

 

Genom användning av öppna frågor tillåts intervjuobjekten att beskriva händelser och 

situationer medan användandet av stängda kan användas för att få tag i specifik information 

(Saunders et al., 2009).  Frågorna utformades så att det blev en blandning av öppna och 

stängda frågor, men majoriteten av de stängda frågorna hade öppna frågor som följdfrågor. 

Detta för att båda allmän och specifik information efterfrågades. Utöver dessa frågor 

förklarades vid starten av intervjun vad informationen skulle användas till och vad för 

information som eftersöktes.  
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Intervjupersonerna 
Då uppsatsen har till syfte att identifiera Handelsbanken nuvarande träningsmetoder inom 

interkulturell kommunikation och förstå expatriaternas anpassning tack vare dessa, var det ett 

måste att intervjua både verksamma expatriater men också någon som var väl insatt inom 

deras utbildning. Intervju med “experter” är enligt Saunders et al. (2009) ett av tre 

huvudsakliga sätt att bedriva undersökande forskning.  

Alla intervjupersonerna ville vara anonyma, därför anges varken deras namn eller position i 

uppsatsen. Dock har vi valt nämna de länder inom vilka expatriaterna är verksamma, i detta 

fall Frankrike och Storbritannien, då vi dels fick godkännande för detta, men även för att 

riskerna att kunna identifiera personerna är väldigt små.  

 

Genomförande 
Djupintervjun genomfördes på Handelsbankens huvudkontor i Stockholm. Intervjun varade i 

ca 2,5 timmar. De semistrukturerade intervjuerna varade i ca 30 min och togs per telefon på 

grund av utlandsstationering.  

 

Alla intervjuerna spelades in genom användning av ljudinspelningsmaskin. Detta för att göra 

det möjligt att i efterhand kunna lyssna på materialet igen om så behövdes. Vilket minskar 

risken för snedvridning och ökar därmed reliabiliteten. Alla intervjuer spelades in efter 

godkännande från intervjupersonerna. Risken finns att ljudinspelningsmaskiner stör intervjuer 

genom att intervjuarna ger maskinerna mycket uppmärksamhet (Saunders et al., 2009). För att 

minimera den negativa påverkan från maskinerna på intervjun hade vi bekantat oss med 

maskinerna i förväg. Materialet transkriberades inom 24 timmar.  

Sporadiska anteckningar fördes under djupintervjun när något visuellt dök upp. 

 

Insamling av Sekundärdata 

Sekundärdata har erhållits i samband med intervju av anställda på Handelsbankens. Dessa 

data är i form av utbildningsmaterial som presenteras och överlämnas till expatriaterna under 

deras kulturträning. Vidare har information inhämtas från Handelsbankens årsredovisning 

2010 samt Handelsbankens hemsida.   
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EMPIRI 

I detta avsnitt redogörs de resultat vi fått fram genom vår undersökning. Avsnittet inleds med 

en beskrivning av Handelsbanken samt företagets interna utvecklingsmodell Hjulet. Sedan 

presenteras expatriaternas utbildning utifrån intervju med Utbildningsansvarig följt av två 

expatriaters upplevelse av denna. För bättre förståelse av kapitlet om Expatriaternas 

utbildning rekommenderas att läsa intervjufrågorna på bilaga 1 och 2.  

 

Handelsbanken 
Handelsbanken grundades 1871 och är den äldsta noterade aktien på Stockholmsbörsen.  

Banken har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Danmark, Finland, Norge samt 

Storbritannien, och det är dessa länder banken ser som sina hemmamarknader. Idag har 

Handelsbanken har drygt 11 000 medarbetare samt verksamhet i 22 länder. Deras målsättning 

är att ha högre räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna, och detta nås genom att 

banken har nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna (Handelsbankens 

årsredovisning, 2010). 

 

Handelsbankens företagsfilosofi karaktäriseras av en starkt decentraliserad organisation där 

kontoret är banken. Kunden är i centrum och inte de enskilda produkterna och lönsamhet 

prioriteras alltid före volym. Man värnar långsiktighet (Handelsbankens årsredovisning, 

2010). Ett etablerat sätt som förmedlar decentraliseringsbudskapet inom Handelsbanken är 

Our Way, vilket är ett internt publicerat dokument. Numera läser alla nya medarbetare inom 

Handelsbanken Our Way, och därmed förtydligas vikten av enskilda beslut inom företaget. 

Detta är mycket viktigt även när erfaren arbetskraft inom bankbranschen anställs hos 

Handelsbanken. Det är mycket viktigt att varje enskild anställd inom Handelsbanken fungerar 

som en bärare av Handelsbankens företagskultur, och därmed stärka denna igenom hela 

organisationen (Utbildningsansvarig, 2011).  

Handelsbanken International har som huvuduppgift att stödja bankens kunder i Norden och 

Storbritannien med deras internationella affärer, samt långsiktigt utveckla prioriterade länder 

till regionbanker enligt bankens affärsmodell. Banken har 32 bankkontor och fem 

representantkontor i 17 länder utanför Norden och Storbritannien (Handelsbankens 

årsredovisning, 2010). 

 

Det finns tre olika tillvägagångssätt för att arbeta internationellt inom Handelsbanken, den ena 
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är genom Individual Development Program (IDP) som är en 12 till 18 månaders trainee 

program. Det andra är som expatriat, där utlandsstationeringen sträcker sig från tre till fem år. 

IDP innebär att den anställda får arbeta utomlands med enklare uppgifter under en period, 

detta kan i sig vara en inkörsport till en framtida expatriat-tjänst. 

Det tredje alternativet går ut på att den anställde avslutar sin tjänst på Handelsbanken, för att 

sedan anställas lokalt i Handelsbanken i det landet som är aktuellt. En nackdel med detta är att 

du förlorar de fördelar som en expatriat tjänst erbjuder, exempelvis svenska 

anställningsvillkor och betalt boende. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Figur 4. Karta över de marknader där Handelsbanken är verksam. 

 

Handelsbankens utvecklingsmodell - Hjulet 

Hjulet påvisar processen och målet för Handelsbankens verksamhet samt medarbetarens 

utveckling (Handelsbanken årsredovisning, 2010). Utgångspunkten i hjulet är kunden vilket 

också är grunden till uppbyggnaden av varje enhets verksamhetsplan. Sedan följer Planerings- 

och utvecklingssamtal (PLUS) mellan anställd och närmsta chef.  

 

Med utgångspunkt i Handelsbankens verksamhetsplan planläggs den anställdes utveckling 

inom Handelsbanken (Handelsbanken årsredovisning, 2011). Resultatet av samtalen är en 

handlingsplan för den anställde, som är både på lång samt kort sikt. Utvecklingen innefattar 

både kompetensutveckling samt aktiviteter relaterade till bankens verksamhet 

(Handelsbankens årsredovisning, 2010). Här tas även hänsyn till nästkommande steg i den 

anställdes karriär, det vill säga om det är aktuellt med chefsutveckling, specialisering eller 

eventuellt byte av avdelning (Utbildningsansvarig, 2011). Det är under denna del av 

utvecklingsmodellen som en anställd med målet att bli expatriat kan uppmärksamma detta 

och därefter lägga upp en plan för vilka arbetserfarenheter inom Handelsbanken som 
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underlättar för den anställde att nå sitt mål (CCT Utbildningsansvarig, 2011). Denne kan 

dessutom börja planlägga egen utbildning i förberedande syfte, exempelvis språkutbildning 

samt kurser inom landets kultur. Efter PLUS så skapas en handlingsplan som följs upp 

kontinuerligt (Handelsbanken årsredovisning, 2010). 

Till följd av den decentraliserade strukturen hos Handelsbanken så tillkommer enskilda 

förhandlingar i lönefrågor mellan den anställde och dennes närmaste chef. (Handelsbanken 

årsredovisning, 2010). 

 

Kompetensutveckling inom Handelsbanken uppnås genom att inhämta, använda, utveckla och 

utbyta kunskaper, färdigheter samt erfarenheter. Den anställde tillgodoser sig kunskap genom 

erfarenhet i det vardagliga arbetet samt anskaffande av utbildning (intern såväl som extern), 

Handelsbanken stöttar den anställde genom att kontinuerligt försöka hitta individuella 

lösningar för varje anställd. Dessutom uppmuntras de anställda att utbyta kunskap mellan 

kollegor såväl som kunder (Handelsbanken årsredovisning, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Handelsbankens utvecklingsmodell hjulet. (Handelsbankens årsredovisning 2010) 
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Expatriaternas utbildning 

Före ankomst 

Expatriatens kulturträning består idag av ett möte med Utbildningsansvarig. Samtalet varar 

cirka två till tre timmar och under den tiden används flera olika metoder av kulturträning 

(Utbildningsansvarig, 2011).  

 

Under utbildningen går de bl.a. igenom U-kurvan där expatriaten får information om hur de i 

början av tiden i värdlandet kommer att befinna sig i turistfasen, där upplevelsen är 

spännande och många vänner i början gärna vill komma och hälsa på. Dessutom är de nya på 

jobbet och arbetskollegorna är nyfikna och vill veta mer om dem (Utbildningsansvarig, 2011).  

Därefter uppmärksammas kulturchocken, en fas som drabbar alla efter ett tag. Här kan de 

börja tvivla på sig själva då deras befattning kan upplevas som annorlunda i den nya kulturen. 

Exempelvis kan en svensk chef få svårt att använda samma ledarskapsstil i Kina som hemma i 

Sverige (Utbildningsansvarig, 2011). Dock upplyser Utbildningsansvarig om att U-kurvans 

faser kan vara olika länge för olika personer, och här förmedlas även hur gamla expatriater 

upplevt sina besök till värdlandet, för att påvisa de mer vanliga bekymren som expatriaten kan 

ställas inför. 

 

Expatriaterna guidas även under utbildningen, samt om möjligt dennes familj, igenom 

utbildningsmaterial som till viss del anpassats till det aktuella landet. Här går man igenom 

frågor som vad är kultur? Och vilka värderingar läggs in i kulturen?  

Isbergsmodellen används här för att påvisa kulturella skillnader och därmed öka kulturell 

medvetenhet (Utbildningsansvarig, 2011).  

Modellen innebär att kulturen i likhet med ett isberg bara har en liten del som är synlig för 

ögat medan den större delen är dold under ytan. Exempelvis så är klädsel och beteende 

synliga kulturella skillnader, medan ämnen som politik, religion, geografi och historia kan 

vara sådana som är dolda och mer svåruppfattade (Utbildningsansvarig, 2011). Samma sak 

gäller för värdbefolkningen som endast ser en liten del av expatriatens kulturella egenskaper 

och dömer denne därefter. Genom att ha kunskap om de synliga och dolda kulturella 

skillnaderna hoppas Handelsbanken att deras expatriater skall kunna förmedla 

företagskulturen utan att ett kulturellt “brus” stör deras arbete (Utbildningsansvarig, 2011).  
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Figur 6. Isbergsmodellen (Weaver, 1998) 

 

Man diskuteras även hur expatriaten skall undvika att döma personer enbart på hur de ser ut 

och hur de agerar med avseende på den underliggande kulturella betydelsen av beteendet. 

Diskussionen ämnar ge svar på vad det egentligen är som styr beteendet. Här uppmuntras 

expatriaten också att tänka högt och resonera kring hur de skulle agera i olika situationer. 

Exempelvis så kan det i vissa kulturer vara alltför påträngande att fråga om varför de agerar 

på ett visst sätt. Expatriaten får veta hur de kan erhålla sådan kunskap utan att förolämpa sina 

motparter (Utbildningsansvarig, 2011). 

 
“Ett exempel på hur personer döms efter kulturen kan vara ifall exempelvis en kines spottar på 

gatan, kan denna handling uppfattas av expatriaten som äcklig, medan det ur kinesens perspektiv 

är ett normal beteende.” Utbildningsansvarig (2011). 

 

Under mötet samlas även en del värdeord som genom forskning är bevisade av vikt för 

svenska kulturen, såsom hemlighet och respekt. Här diskuteras respekt för vår natur, 

människor och allemansrätten. I andra länder kan det vara respekt för övermakten som väger 

tyngst, exempelvis staten eller ledning (Utbildningsansvarig, 2011). 
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Sedan uppmärksammas de generella kulturella skillnaderna mellan länderna och exempel på 

den typiska individen från värdlandet kan ges som är hämtade ur verkliga exempel 

(Utbildningsansvarig 2011). 

 
“Ett exempel kan vara när några svenskar var på möte i Tyskland och skulle hålla presentation, 

givetvis hade de förberett sig väl.  Men under presentationens gång behövde de backa två gånger i 

Powerpoint presentationen för att göra ytterligare förtydliganden till presentationen. På grund av 

de två backningarna uppfattade de tyska åskådarna att svenskarna var dåligt förberedda inför 

mötet.” Utbildningsansvarig (2011).  

 

Dessa exempel är sådana som kan komma att belysas under utbildningen och utgöra en grund 

för att kunna minska risken för att agera på ett felaktigt sätt i värdlandet. 

Alla expatriater får besöka värdlandet i förväg för få en förkänsla för kulturen, både inom det 

professionella och privata sfären, då exempelvis skolor måste fungera för barnen. Men det är 

inte alla som besöker landet i förväg och många av expatriaterna är väl pålästa innan deras 

utlandsstationering påbörjas och ofta har de varit i värdlandet vid tidigare tillfälle 

(Utbildningsansvarig 2011). 

 

En annan viktig del av utbildningen rör Handelsbankens företagskultur, banken jobbar aktivt 

med att sprida företagskulturen genom hela organisationen. Därför diskuteras vad det innebär 

att representera och vara kulturbärare för Handelsbanken. (Utbildningsansvarig, 2011).  

Oftast är det så att det är chefer som åker på utlandsuppdrag, då dessa redan är väl medvetna 

om innebörden av att vara kulturbärare för Handelsbanken (Utbildningsansvarig, 2011).  

Även expatriatens partner ombeds att lära sig mer om Handelsbanken då även de i viss 

utsträckning kommer bli kulturbärare och kan komma att få frågor om Handelsbanken och 

företagets värderingar (Utbildningsansvarig, 2011). 

 

Som avslutning på utbildningen får familjen behörighet till en internationell hemsida där de 

kan studera frågor som vanligtvis ställs av svenskar i utlandet. Frågorna besvaras via 

hemsidan där svaren som ges, är sådana som skulle kunna vara lämpliga i värdkulturen. 

Vidare hittar man här tips om vett och etikett i värdlandet. 
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Under vistelse 
När expatriaterna kommer till värdlandet får de någon form av tjänstanpassad introduktion 

och utbildning. Handelsbanken har dock i nuläget inte någon gemensam struktur hos dessa 

introduktioner samt utbildningar. Vissa kan vara väldigt innehållsrika medan andra är mer 

sparsamt utformade (Utbildningsansvarig, 2011). 

Samtliga expatriater skall få en handledare vars uppgift är att se till att expatriaterna “landar” 

på rätt sätt. Dock finns det länder som har mindre erfarenhet av att ta emot expatriater och 

som därmed inte kan erbjuda en vidare utbildning efter introduktionen (Utbildningsansvarig, 

2011).  

 

Efter hemkomst  
Arbetet med att återanpassa expatriaten påbörjas av Handelsbankens mottagande enhet. Här är 

Handelsbanken international inte längre ansvariga, utan det är närmaste regionkontor. 

Återanpassningen sker återigen genom samtal, denna gång mellan enhetschefen samt 

expatriaten. Den ansvariga enheten är regionkontor som ofta inte har erfarenhet att hålla 

samtal med expatriater och kan därför rådfråga Utbildningsansvarig för att underlätta 

återanpassningen. Innan expatriaterna kommer hem bör de börja ta kontakt med sin 

kommande arbetsplats, exempelvis den lokala banken. Detta för att påminna om att 

expatriaten snart är på väg hem. (Utbildningsansvarig 2011) 

 

Till en början när expatriater kommer hem är de oftast positiva. De har mycket att berätta och 

har oftast glömt de dåliga upplevelserna under utlandsperioden.  

Efter ett tag är de dock återigen inne i vardagslivet med tvätt, hämta barn från skolan samt 

städa i hemmet. Denna vardagliga tristess kombinerat med att expatriaten möjligtvis inte har 

fått den befattningen inom Handelsbanken som de hoppats på vid hemkomsten, kan leda till 

ett deprimerat tillstånd likt kulturchocken (Utbildningsansvarig 2011). 

Det har hänt att expatriaterna under denna period slutar jobba på Handelsbanken samt i värsta 

fall separerar från sin partner. Rådet är att inte ge efter för denna fas utan att härda ut för att 

slutligen återanpassa sig till sin hemkultur (Utbildningsansvarig 2011). 
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Frankrike 
Innan utbildningen ägde rum hade expatriaten i Frankrike ingen tidigare kännedom om CCT 

och hade inte heller vetskap om vad det egentligen var som skulle behandlas under 

utbildningstillfället. Han hade först intrycket av att det var Handelsbankens företagskultur 

som skulle behandlas (Expatriat Frankrike, 2011). Senare framgick att målsättningen med 

utbildningen var att se till att expatriaten samt hans familj trivdes så bra som möjligt i 

värdlandet och minska risken för eventuella avbrott av utlandsstationeringen (Expatriat 

Frankrike, 2011).  

 

Den franske expatriaten uppskattade att U-kurvan påvisades under utbildningsmötet, då denna 

förberedde honom för en eventuell kulturchock. I samband med detta diskuterades även 

expatriatens relation, här ville Utbildningsansvarig påvisa sambandet mellan U-kurvans 

negativa faser och hur par under utlandsstationering riskerar att ställas inför olika problem 

inom förhållandet. Expatriaten informerades om fall hos Handelsbanken där par haft problem 

med förhållandet under utlandsstationeringen, där förklaringen till problemen finns i den 

kulturella omställningen och inte hos parets känslor för varandra (Expatriat Frankrike, 2011). 

Dock upplevde inte expatriaten nämnvärt kulturchockens effekter. Däremot upplevde dennes 

partner denna, genom olika problem i den nya kulturen. Partnern hade till skillnad från 

expatriaten inga förkunskaper i franska vilket ledde till att kommunikationen samt 

fransmännens bemötande upplevdes som ett frustrerande moment i vardagen (Expatriat 

Frankrike, 2011).  

Väl framme i värdlandet försågs expatriaten med en handledare, dock fungerade denne mer 

som stöd och gav lösningar till praktiska problem i värdlandet, som exempelvis el och gas 

frågor (Expatriat Frankrike, 2011). 

  

Det finns många skillnader mellan franska Handelsbankens företagskultur och den franska 

kulturen. I den franska kulturen har man en mer hierarkisk uppbyggnad vilket innebär 

exempelvis att beslut framförallt fattas av chefer och inte gruppen. Därför har ofta de svenska 

expatriaterna ett ansvar att förklara innebörden av företagskulturen och dess värderingar 

(Expatriat Frankrike, 2011). 

 
”Det är som att axla rollen förälder, det gäller att vara närvarande, öppen och tydlig. Exempelvis 

anser de franska medarbetarna att de inte själva skall behöva byta lamporna på sitt kontor”  

- Expatriat Frankrike (2011). 
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Nu i efterhand kan den franske expatriaten uppleva att ett utbildningstillfälle vara alldeles för 

lite. Han skulle gärna ha velat ha kortare möten vid fler tillfällen för att ge möjlighet till att 

ställa följdfrågor samt smälta det som inlärts vid föregående tillfälle (Expatriat Frankrike, 

2011).  

 

Storbritannien   
Innan utbildningen satte expatriaten upp egna mål för vad som förväntades att få ut av mötet.  

Expatriatens mål införlivades, och denne anser att CCT utbildningen som gavs var bra och 

tillfredsställande och anser att fler utbildningstillfällen för att åka till Storbritannien inte 

behövdes (Expatriat Storbritannien, 2011). Expatriaten kan dock tänka sig att det behövs en 

mer rigorös utbildning för utlandsstationering i länder med större kulturella skillnader, ex 

Kina. (Expatriat Storbritannien, 2011). Dessutom tillägger denne att svenskar och britter har 

kulturer som är ganska lika varandra, även om det självklart finns skillnader.   

 
“I mitt fall gick vi igenom skillnaderna mellan svenskar och engelsmän, exempelvis gillar engelsmän 

att småprata innan de gör affärer medan svenskar är mer rakt på sak.”   

- Expatriat Storbritannien (2011).  
 

Expatriaten anser att U-kurvan som introducerades under utbildningstillfället var till hjälp när 

hon själv kom in i fasen för kulturchock. (Expatriat Storbritannien, 2011). 
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ANALYS  

I följande avsnitt kopplas resultaten från den empiriska undersökningen till den teori som 

tidigare beskrivits i uppsatsen. Syftet med avsnittet är att identifiera och kategorisera 

Handelsbankens träningsmetoder. 

 

Före avresa  
Genomgången av U-kurvan som förbereder expatriaterna för att det kan komma en 

kulturchock och att den kan inträffa vid olika tidpunkter för de olika personerna i familjen 

tycks ha underlätta kulturchocken när den väl har inträffar. Vetskapen om att den antagligen 

inte kommer att sammanfalla för familjemedlemmarna och att de skall ställa upp för varandra 

kan vara en bidragande orsak till att det blir lättare att möta kulturchocken. Informationen om 

att kulturchocken kan komma vid olika tidpunkter stämmer överens med Obergs (1960) teori 

om att turistfasen kan vara mellan en vecka och sex månader.   

Handelsbankens genomgång av U-kurvan har vi kategoriserat som traditionell utbildning. 

Genomgången består av att en expert berättar, förklarar och ger exempel från verkligheten 

medan expatriaten lyssnar och ställer frågor. Detta är tydliga egenskaper hos den traditionella 

utbildningen (Gertsen, 1990).  

 

Efter genomgången av U-kurvan diskuteras saker som "Vad är kultur?" och "Vilka 

värderingar läggs in i kulturen?". Vidare diskuteras värdeord som är viktiga i den egna 

hemkulturen och hur dessa kan skilja sig till värdlandets, här går man även igenom 

Isbergsmodellen. Den här delen av utbildningen stämmer överens med kulturell medvetenhet. 

Här studeras värderingar, attityder och beteenden, alla ämnesområden som syftar till att öka 

den kulturella medvetenheten (Black & Mendenhall, 1989).   

 

Förutom det enskilda utbildningstillfället har expatriaten idag möjlighet till att besöka landet i 

förväg, även om inte alla väljer att göra detta. Tung (1982) hävdar att "field experience", dvs. 

studiebesök i landet eller kulturen innan själva avresan är en typ av erfarenhetsbaserad 

utbildning, där man t.ex. kan praktisera den teori som man lärt sig i den traditionella 

utbildningen.  

Många av Handelsbankens expatriater som väljer att besöka värdlandet innan avresa gör detta 

av praktiska skäl. Ofta vill man "säkerställa" att man kommer att trivas i det nya landet och att 

vardagslivet kommer att fungera för familjen. Trots att syftet primärt inte är att praktisera det 
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man lärt sig tidigare utsätter sig expatriaterna genom besöket fortfarande sig för en ny miljö 

och blir därmed tvungen att på egen hand handskas med eventuella utmaningar i den nya 

kulturen, och därmed blir vistelsen ändå en erfarenhetsbaserad utbildning (Trifonovitch, 

1977).  

 

Under utlandsstationering 
Väl på plats i det nya landet ges en tjänstanpassad introduktion, dock skiljer sig strukturen på 

denna åt mellan olika länderna. Samtliga expatriater får en handledare vars uppgift det är att 

expatriaten så bra som möjligt kommer in såväl arbete som kulturen. Detta är något som 

stämmer bra överens med den interaktiva utbildningens syfte, nämligen att göra vardagslivet 

lättare för expatriaterna (Grove & Torbjörn, 1985).    

 

Vikten av handledarnas hjälp är något som expatriaterna inte riktigt förstod innan de anlände 

till värdlandet. Något som stämmer överens med Grove & Torbjörn (1985) som menar att 

expatriaterna först inser behovet av hjälp när de kommer på plats.  Detta är en tydlig egenskap 

hos den interaktiva utbildningen (Grove & Torbjörn, 1985), då expatriaterna får utbildning av 

värdar under sin utlandstjänstgöring samt att handledarna hjälper till med praktiska saker. 

Förutom handledarna får expatriaterna tillgång till en hemsida som kan hjälpa till att svar på 

vardagliga frågor, detta kan ses som ett komplement till den vanliga interaktiva utbildningen.  
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Sammanfattning av Handelsbankens träningsmetoder 
 

 

 

 

Träningsmetoder Tillfälle Egenskaper   Handelsbanken 

Traditionell  

utbildning 

Före och/eller 

efter ankomst 

• Oftast enkelriktad kunskapsflöde. 

• Genomgång av praktiska områden 

så som psykologiska reaktioner 

samt den kulturella 

anpassningsprocessen. 

 

• Genomgång av U-

kurvan 

• Genomgång 

Isbergsmodellen 

 

Erfarenhetsbaserad  

utbildning 
Före 

• Aktiverar deltagarna genom rollspel 

eller liknande. 

• Utsätter expatriaten för 

studiebesök eller placering i 

”mikro-kultur” för att anpassa sig 

till ny kultur.  

• Besök till värdlandet 

Kulturell 

medvetenhet 
Före 

• Studerar värderingar, attityder 

samt beteenden inom den egna 

kulturen. 

• Viktiga värdeord för 

hemkulturen 

diskuteras 

Kulturell assimilering Före 

• Expatriat utsätts för scenarier som 

kan inträffa i värdkulturen. 

• Värderar expatriaternas reaktioner 

vid olika kulturella situationer. 

----------------------- 

Språkutbildning 

 

Före och/eller 

efter ankomst 

• Grundläggande språkkunskaper för 

expatriat. 

• Goda språkkunskaper för familj. 

----------------------- 

Interaktiv utbildning 
Före och/eller 

efter ankomst 

• Guidning av erfaren person. 

• Ofta på plats i värdlandet. 

• Ges i form av 

handledning i 

värdlandet 

• Och via nätet 
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SLUTSATS 

Vi har med hjälp av teori och vår empiriska undersökning kategoriserat Handelsbanken 

kulturträningsmetoder till följande: traditionell utbildning, kulturell medvetenhet och till viss 

del erfarenhetsbaserad samt interaktiv utbildning.  

 

Informationen, metoderna och längden på utbildningen bör anpassas individuellt eftersom 

kulturskillnader skiljer sig på olika platser, exempelvis är det inte svårt att förstå att en svensk 

som kommer till Norge inte kommer att ha lika svårt att anpassa sig till levernet som om han 

skulle ha om han åkt till Kina (Mendenhall et al., 1987). 

 

Enligt Utbildningsansvarig (2011) är de flesta expatriater inom Handelsbanken borta mellan 

3-5 år. Enligt Mendenhall et al. (1987) bör en sådan lång vistelse föregås av en utbildning 

motsvarande 1-3 månader, vilket är en stor skillnad mot ett utbildningstillfälle som 

Handelsbanken erbjuder idag. Dock finns möjligheten för den anställde att genom 

Handelsbankens utvecklingsmodell Hjulet att planera in fler utbildningar inom CCT under ett 

tidigare skede. I dagsläget är det individerna själva som ansvarar för att tillgodose sig stora 

delar av utbildningen för att kunna klara av jobbet och avancera inom Handelsbanken.  

Nackdelen med detta utbildningsförfarande är att individen kanske inte har vetskap om de 

olika möjligheterna som finns inom CCT utbildningar. 

Redan när det kommer på tal under “PLUS” att en anställd på sikt vill bli expatriat borde ett 

möte bokas in med ansvarig för kulturträningen för att lägga upp en framtida plan gällande 

kulturträning. En sådan plan skulle då kunna ta upp vad utbildningen skall innehålla, hur och 

när den skall ges, förklara vikten av kulturträningen samt ge den kommande expatriaten 

hänvisningar till lämpliga kunskapskällor så att inledande kännedom om kulturen kan 

erhållas. Utbildningen borde utformas med hänsyn till Mendenhall et al. (1987) teori, dvs. 

med hänsyn tagen till tiden som expatriaten skall spendera utomlands samt storleken på 

skillnaden mellan värdkulturen och hemkulturen.  

 

Inom den traditionella delen av utbildningen där den blivande expatriaten får information av 

experten innan avresa skulle Hofstedes teori kring ländernas kulturella skillnader kunna ett 

bra komplement till det nuvarande upplägget, då denna gör det möjligt för dels kulturell 

assimileringsutbildning (Black & Mendenhall, 1989). 
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Som redan nämnts är det önskvärt att komplettera kulturell medvetenhet med kulturell 

assimilering. Det nuvarande undervisningsupplägget saknar exempelvis innehåll där 

expatriaten får möjlighet att “öva” sina nyförvärvade kulturella insikter. Exempelvis kunde 

situationen där tyskarna uppfattade Handelsbankens presentatör som oförberedd undvikits om 

expatriaten fått utbildning inom de kritiska företeelser som finns inom tysk affärskultur 

(Bhawuk & Brislin, 2000).  

 

Inom den interaktiva delen av utbildningen finns nu på många platser en handledare som skall 

se till att expatriaten anpassar sig så bra som möjligt, dock saknar handledaren 

utbildningsmaterial och är många gånger mer till för att hjälpa till med praktiska saker så som 

att skattskriva sig, skaffa gas och el m.m. (Utbildningsansvarig, 2011; Expatriat 

Storbritannien, 2011; Expatriat Frankrike, 2011).  

Då en gemensam struktur hos dessa introduktioner samt utbildningar saknas rekommenderar 

vi att man förslagsvist producerar ett dokument till handledarna som bygger på Halls (1959) 

teori kring att alla aspekter av kulturen kan studeras på tre sätt: formellt, informellt och 

tekniskt (Hall, 1959). På så sätt får man med viktiga saker så som, värderingar och uppförande 

som alla i kulturen tar för givet, tolkningar av olika uttryck, samt sådant som endast 

människor inom vissa yrkesgrupper känner till. 

Grunden till dokumentet skulle kunna arbetas fram med hjälp av tidigare expatriater, på så 

sätt tar man till vara på tidigare expatriaters erfarenheter vilket är viktigt (Mäkelä & Brewster, 

2009). Metoden är en av de minst kostsamma lösningarna för att ta tillvara på expatriaters 

kunskap inom företaget (Mäkelä & Brewster, 2009).  

Med hjälp av det föreslagna dokumentet kan den interaktiva utbildningen som nu finns i 

Handelsbanken CCT bli mer omfattande.  

 

Handelsbanken prioriterar sin egen företagskultur före värdlandets kultur. Därför kan 

Handelsbankens satsning på att alla expatriater skall vara kulturbärare och att de skall ha 

samma företagskultur i hela världen vara ett problem under expatriatens arbete. Anledning är 

att företagskulturen kan krocka med värdlandets kultur (Newman & Nollen, 1996). Samtidigt 

är det även en styrka hos Handelsbanken då arbetsförförandet inte har omfattande skillnader 

mellan länder.  

 

Sammanfattningsvis använder Handelsbanken flera olika träningsmetoder för att förbereda 

sina expatriater inom interkulturell kommunikation; traditionell utbildning, kulturell 



 
 

37 

medvetenhet och till viss del erfarenhetsbaserad samt interaktiv utbildning. Dock kan dessa i 

dagsläget kompletteras för att effektivisera nuvarande utbildningen och därmed göra 

anpassningen för expatriaterna lättare.  

 

Arbetets begränsningar 

Vi har under arbetets gång stött på tre betydelsefulla begränsningar som på olika sätt har 

påverka undersökningens resultat. 

 

För det första, kunde vi enbart intervjuat två expatriater vilket vi anser är ett för litet antal för 

att kunna dra generella slutsatser med hög signifikansnivå. För det andra, är bägge 

intervjupersonerna bosatta i europeiska länder och anses därmed kanske inte ligga tillräckligt 

långt bort från den svenska kulturen, detta gäller framför allt Storbritannien. För det tredje, är 

bägge expatriaterna relativt nya i sin tjänstgöring i värdlandet. 

 

Förslag till vidare forskning 
Den här uppsatsen ger läsaren en uppfattning om vikten av CCT samt hur och till vilken 

omfattning som Handelsbanken tränar sina expatriater innan de utlandsstationerats.  

Vidare forskning kan vara huruvida Handelsbankens expatriater på andra kontinenter än 

Europa är nöjda med sin CCT-utbildning, samt om större kulturell distans mellan länderna 

bör innebära mer omfattande utbildning för expatriaterna. 

 

Handelsbankens kraftsamling på att alla expatriater skall vara kulturbärare och att 

Handelsbanken skall fungera likadant överallt är något som går emot Newman och Nollen’s 

(1996) resultat av att företagskulturen till viss del bör anpassas till värdlandet för att få bättre 

resultat. Detta är något som bör undersökas för att se om Handelsbanken i högre grad bör 

anpassa sin företagskultur i vissa värdländer för att få bättre resultat. 
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Bilaga 1: Intervjuunderlag till utbildningsansvarig 

1. Vilka länder skickar ni expatriater till?  

2. Vilka länder får ni expatriater från? 

3. Vilka moment har ni med när ni förbereder era expatriater inför utlandstjänst? 

Ex: skattejurister som pratar skatt på inkomst, läkare, kulturell utbildning mm. 

4. Har ni någon generell kulturutbildning innan era expatriater lämnar 

hemlandet? (utbildning som samtliga expatriater erhåller) 

a. Om ja, hur ser den ut. vad innehåller den, och hur ges den? 

5. Har ni någon kulturspecifik utbildning som ges innan era expatriater lämnar 

landet? (med kulturspecifik syftar vi på kulturen i fråga som expatriaten 

kommer att utsättas för under sin utlandstjänstgöring). 

a. Om ja, hur ser den ut, vad innehåller den och hur ges den? 

6. Har ni någon generell/specifik utbildning efter att expatriaterna har kommit till 

det nya värdlandet? 

a. Om ja, hur ser den ut, vad innehåller den och hur ges den? 

7. Vad har ni för mål med er utbildning? 

8. Varför är just de målen satta? 

9. Har ni någon gång mätt till vilken grad som de satta målen med utbildningen 

nås? 

a. Om ja, vad var resultaten? 

10. Hur påverkas era expatriater av de olika kulturerna i de nya värdländerna? 

11. Har ni märkt av några positiva/negativa effekter av er utbildning/brist på 

utbildning? 

12. Förbereder ni era expatriater på att det kan komma en kulturchock? 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag till expatriater 

1. Inom vilka områden fick ni information inför er utlandsstationering? 

Exempelvis sjukdomar och sjukvård, skatterådgivning samt kulturell 

utbildning. 

13. Fick du någon generell kulturutbildning innan du lämnade Sverige? (generell 

information angående vistelser utomlands) 

a. Om ja, hur var den utformad samt vad innehöll den? 

14. Fick du någon specifik kulturutbildning innan du lämnade Sverige? (med 

specifik syftar vi på kulturen i fråga som du kommer att utsättas för under din 

utlandstjänstgöring) 

a. Om ja, hur var den utformad samt vad innehöll den? 

15. Fick du någon generell/specifik kulturutbildning efter att du anlänt i 

värdlandet? 

a. Om ja, hur var den utformad samt vad innehöll den? 

16. Fick du något förklarat mål med kulturutbildningen? 

a. Om ja, Vad var det för mål samt varför var dessa satta? 

17. Hade du något/några egna mål eller förväntningar hos kulturutbildningen? 

18. Upplever du att kulturutbildningen hjälpt dig att anpassa dig till den nya 

kulturen? 

19. Påverkades du positivt/negativt av kulturen i värdlandet? 

20. Har du märkt några positiva/negativa effekter av träningen, alternativt brist på 

träning? 

21. Blev ni informerade om fenomenet kulturchock? 

 


