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Sammanfattning 

Titel: ”Svenskt” ledarskap: En studie om hur svenska chefer i Indien upplever sin 
svenskhet i sitt ledarskap 

Författare: Jill Lilliebjörn Norlin och Anna Wåhlstrand 

Handledare: Lena Andersson 

Bakgrund: Forskning inom globalt ledarskap handlar idag vanligen om huruvida 
ledarskap bör anpassas till en annan kultur eller inte. Många av de populära teorier som 
har genererats utifrån dessa undersökningar bygger på antagandet om kulturell 
homogenitet inom ett land. Annan forskning visar dock att kulturella skillnader inom en 
nation ibland är större än mellan länder. De jämförelser som görs i tvärkulturella studier 
bör således baseras på etnicitet istället för nationalitet. Eftersom etnicitet är något 
subjektivt och föränderligt skulle det vara möjligt att en svensk ledare vid olika tillfällen 
ser sin svenska etnicitet att vara av mer eller mindre betydelse. För att studera det 
”svenska” ledarskapet är det därför intressant att använda en annan kontext än den 
“svenska”. Av intresse är Indien, ett land som ofta ses som skilt från det egna landet 
samtidigt som det blir en allt viktigare marknad för svenska företag. 

Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för hur svenska chefer, med indiska 
underordnade, upplever sin svenskhet i sitt ledarskap i Indien. 

Genomförande: Studien är av kvalitativ karaktär och har en explorativ ansats. Det 
empiriska materialet har erhållits via dagböcker samt Skype- och telefonintervjuer med 
svenska chefer i Indien. Vidare har ett konstruktivistiskt synsätt valts då det är chefernas 
subjektiva upplevelser som studien har fokuserat på. 

Resultat: Ledarskapet som de svenska cheferna bedriver överensstämmer till stor del 
med det som tidigare forskning benämner som “svenskt”. I Indien påverkas detta av de 
indiska medarbetarna, den hierarkiska strukturen samt postkolonialismen. Vidare 
influeras de svenska chefernas ledarskap och deras upplevelse av detta, mer eller mindre 
av jämförelser med indiska chefer. Chefsrollen har därför i vissa fall blivit mer 
framträdande genom att cheferna har övergått till att bli hårdare och tydligare i sitt 
agerande. Dock är de ”svenska” värderingarna fortfarande starkt förankrade i deras 
ledarskap och därmed viktiga för hur cheferna väljer att handla. De “svenska” 
värderingarna, vilka är en viktig del i etniciteten, är så betydelsefulla och väl förankrade 
i chefernas identitet att de är svåra att reflektera över och därmed svåra att förändra. 
Således är etniciteten delvis undermedveten och inte alltid så flexibel som tidigare 
forskning påstår. 

Nyckelord: Etnicitet, postkolonialism, Skypeintervjuer, social identitet, “svenskt” 
ledarskap 



 
 

Abstract 
Titel: ”Swedish” leadership: A study of how Swedish managers in India perceive their 
Swedishness in their leadership 

Authors: Jill Lilliebjörn Norlin and Anna Wåhlstrand 

Supervisor: Lena Andersson 

Background: Research on global leadership is today generally about whether 
leadership should be adapted to another culture or not. Many of the popular theories that 
have been generated from these studies are based on the assumption of cultural 
homogeneity within a country. Other research suggests that cultural differences within a 
nation are sometimes greater than between countries. The comparisons made in cross-
cultural studies should thus be based on ethnicity rather than nationality. Because 
ethnicity is subjective and changeable it is possible that a Swedish leader on different 
occasions sees the Swedish ethnicity to be of more or less importance. In order to study 
the “Swedish” leadership it is therefore interesting to use a different context than the 
“Swedish”. Of interest is India, a country often seen as different while it’s becoming an 
increasingly important market for Swedish companies. 

Aim: The purpose of this study is to create an understanding of how Swedish managers, 
with Indian subordinates, perceive their Swedishness in their leadership in India. 

Method: The study is qualitative with an explorative approach. The empirical data 
consists of diaries, Skype and phone interviews with Swedish managers in India. 
Moreover, a social constructivist approach has been chosen, which means that the study 
is focusing on the managers’ subjective experiences. 

Results: The leadership provided by the Swedish managers, is to a large extent in line 
with what previous research terms as “Swedish”. In India, this is affected by the Indian 
employees, the hierarchical structure and postcolonialism. Furthermore the Swedish 
managers’ leadership and their thinking of this is more or less influenced by 
comparisons with Indian managers. The managerial role has therefore in some cases 
become more prominent since the managers are tougher and more distinct in their 
actions. However, the “Swedish” values remain strongly entrenched in their leadership 
and are important for how the managers choose to act. The “Swedish” values, which are 
an important part of their ethnicity, is so essential and well-anchored in the managers' 
identity that they are difficult to reflect upon and thus hard to change. Hence, ethnicity 
is partly subconscious and not always as flexible as previous research claims. 

Keywords: Ethnicity, post colonialism, Skype interviews, social identity, “Swedish” 
leadership 
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1  Inledning 
I detta inledande kapitel ges en bakgrund kring relevansen av globalt ledarskap med en 
fortsatt problemdiskussion angående hur ämnet idag studeras. Diskussionen mynnar ut 
i studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter avslutas inledningskapitlet med 
forskningsbidrag och avgränsningar. 

1.1  Bakgrund 
Management is getting things done through (other) people. This is true the world over. In 
order to achieve this, one has to know the “things” to be done, and one has to know the 
people who have to do them. Understanding people means understanding their background, 
from which present and future behavior can be predicted. (Hofstede, 1994 s. 1) 

Hofstedes (1994) synpunkter delas av Lazear (2012) som säger att ledarskap till stor del 
handlar om att fatta beslut, kommunicera och delegera dessa organisatoriskt, samt att 
lyckas motivera de anställda i sitt arbete. Likaså Ali och Idris (2008) tänker i samma 
banor då de menar att det gäller för ledaren att rätta sitt ledarskap efter sina anhängare 
eftersom ledarskapet har påverkan på företagets prestation. En bra ledare innebär på så 
sätt ett positivt humankapital för företag och ger även en fördel gentemot andra 
organisationer (Crook, 2011). Ledaren är därmed en resurs som organisationen vill 
nyttja på bästa sätt. Transfer av ledare kan ses som en del av företagens 
resursutnyttjande: “The ability to transfer knowledge smoothly and efficiently across 
borders has become an important competitive differentiator” (Gundling, 2003 s. 245). 
Detta i kombination med dagens internationaliserade världsekonomi (Tung & Verbecke, 
2010) har gjort att företag har användning för ledare med globalt tänkande och 
tvärkulturella, det vill säga olika kulturella, egenskaper (Jovidan et al., 2006). 

Det globala ledarskapet är en kritisk framgångsfaktor för många företag (Jovidan et al., 
2006). Exempelvis ser Husqvarna AB (2012) detta som en viktig del redan i sin 
rekryteringsstrategi då de till exempel på sin hemsida skriver att: “Husqvarna 
understands that our future success is closely linked to the recruitment of well-educated, 
innovative and internationally-minded graduates”. Vidare erbjuder Volvo Group 
Sverige (2012) sina befintliga anställda kurser och utbildningar inom mångkulturellt 
ledarskap. Ledare uppmuntras alltså och har ibland krav på sig att kunna arbeta på 
många olika platser i världen (Avolio et al., 2009). Ledarskap finns således överallt, 
men utförandet av det kan skilja sig åt (Dorfman et al., 1997). Mycket fokus har inom 
forskningen därför på senare tid handlat om huruvida ledarskapet bör anpassas till en 
annan kultur eller inte (Avolio et al., 2009). Hunt et al. (2009) menar också att en av 
nutidens viktigaste utmaningar är att uppnå ett effektivt tvärkulturellt ledarskap. 

1.2  Problematisering 
I enlighet med den forskning som idag bedrivs inom globalt ledarskap menade Newman 
& Nollen år 1996 (s. 756) att en chef måste anpassa sin ledarstil till det nya värdlandet: 
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“When in Rome, do as the Romans do”. Holmberg & Åkerblom (2006) är inne på 
samma spår då de menar att kulturella grupper har olika värderingar och normer, vilket 
gör att de också har olika synsätt på ledarskap. 

De mest populära teorierna om globalt ledarskap som omfattar kulturbegreppet bygger 
alla på antagandet om kulturell homogenitet inom ett land (World Values Survey, 2011; 
Tung & Verbeke, 2010; House et al., 2004; Hofstede, 1980). Den mest använda teorin i 
sammanhanget är Hofstedes kulturella parametrar, vilka idag förekommer i mer än två 
tredjedelar av alla vetenskapliga artiklar som behandlar begreppet kultur inom 
management (Nakata & Izberk-Bilgin, 2009). Teorin utgår från ett beräknat genomsnitt 
av de enkätsvar som erhölls vid fleråriga studier av anställda på IBM angående 
värderingar på arbetsplatsen (Hofstede, 2012 a). Dessa svar delades till en början in i 
fyra parametrar, vilka blev Hofstedes dimensioner av nationell kultur. Enkätsvaren har 
således generaliserats till att gälla för hela nationer, vilket innebär att hänsyn inte tas till 
de variationer som förekommer inom ett land (Taras and Steel, 2006). Även andra 
studier är uppbyggda på ett liknande sätt (World Values Survey, 2011). Exempelvis ser 
vi att GLOBE-studien1 (House et al., 2004), trots fler inkluderade variabler än 
Hofstedes undersökning, inte kan kringgå problemet med kategorisering och 
generalisering av människors kulturer. 

Alla individer i ett land ska enligt Tung & Bauman (2009) inte dras över en och samma 
kam då forskning enligt Taras & Steel (2006) visar att kulturella skillnader inom en 
nation ibland är större än mellan länder. En egen tolkning av deras exempel på detta är 
att en bonde i Norrland och en advokat på Östermalm i Stockholm borde ha olika 
synsätt på något som arbete trots att båda är svenskar. En ökad globalisering och en 
ekonomi som blir allt mer vidsträckt gör även att nationsgränserna blir tämligen 
otydliga. Taras och Steel (2006) säger därför att en slutsats utifrån personers nationalitet 
lätt kan bli missvisande. De jämförelser som görs i tvärkulturella studier bör således 
enligt Fletcher och Fang (2006) baseras på etnicitet istället för nationalitet. 

Med tanke på den generalisering av kultur som idag råder inom forskningen vore det 
därmed spännande att studera ledarskap ur ett etniskt perspektiv. Framförallt anser vi att 
individens egen upplevelse av etnicitet är av intresse då detta perspektiv sällan 
fokuseras i dagens forskning om globalt ledarskap. Vad som är etnicitet eller inte är 
enligt Eriksen (1998) svårt att svara på då gemensamma drag som språk, kultur, vanor 
och religion inte räcker till för att förklara begreppet. Några av de första viktiga 
bidragen och idéerna kring vad etnicitet är, som ett gemensamt kulturellt drag eller 
relation mellan minst två parter, presenterades av Max Weber (1978) (först publicerad 
1922) och Everett Hughes (1994) (först publicerad 1948). Deras synsätt på etnicitet har 
gått hand i hand med socialkonstruktivismens framväxt (Jenkins, 1997), vilket innebär 

                                                 
1 The Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE) research program - en 
undersökning i tvärkulturellt ledarskap baserad på 61 länder som har pågått sedan år 1993 (New 
Mexico State University, 2012).  
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att verkligheten inte ses som något objektivt och beskrivbart, utan att den förstås och 
konstrueras socialt (Sahlin, 1999).  

En person med samma synsätt som Weber och Hughes är Fredrik Barth, som kom att bli 
en av de mest inflytelserika författarna inom etnicitetsområdet då han vidareutvecklade 
deras tankar i Ethnic Groups and Boundaries (1969). Innan denna publicering var 
etnicitet något statiskt som handlade om stamfolk och kultur, men med Barth (1969) 
kom etnicitet istället att beröra social struktur och social organisering. I enlighet med 
det konstruktivistiska synsättet anser Barth (1969) att etnicitet, det vill säga etnisk 
identitet, handlar om hur en person benämner och identifierar sig själv och hur 
individen blir bedömd i interaktion med andra. Detta skapar även ett tänkande i form av 
”vi” och ”dem” (Barth, 1969). Etnicitet rör sig enligt Barth inte om att en utomstående 
objektiv bedömare likt Hofstede ska skapa en identitet efter en egen konstruktion av en 
grupps kultur, utan det är en individs egna uppfattningar om sig själv i relation till andra 
som är centralt. Eriksen (1998) förtydligar detta genom att säga att etnicitet är en aspekt 
av en social relation och därmed inte en kulturell gruppegenskap. Då den etniska 
identiteten kan skapas, bekräftas och ändras dagligen i denna sociala interaktion är 
etniciteten att se som flexibel, som något som definieras utefter situationen (Barth, 
1969). Oftast bestämmer individen därmed själv hur stor vikt den har (Eriksen, 1998). 

Barths synsätt på etnicitet har under åren givetvis utvecklats då Jenkins (1997) säger att 
Barth bland annat har kritiserats för sitt individualistiska och materialistiska synsätt. 
Exempelvis vill Jenkins (2003) belysa hur även andra individers kategoriseringar, det 
vill säga en grupps framgång med att införa sina benämnda kategorier på andra 
människor, påverkar etniciteten. Kategoriseringen ändrar inte en persons identitet men 
upplevelsen av vad det innebär att vara av en viss kategori kan i stor grad påverka. I 
likhet med Jenkins hävdar Eriksen (1998) att tillskrivningar av andra än en själv också 
kan bidra till att etnicitet skapas. För att etniska identiteter ska fungera måste de dock 
godkännas av både den individ som anser sig vara av en viss identitet samt av 
utomstående individer (Eriksen, 1998). Detta innebär att det således idag är för snävt att 
enbart se etnicitet ur Barths perspektiv. 

Eftersom nästan alla nationer innehåller etniska minoriteter, vilka oftast även ser sig 
själva som en viss nationalitet, är etnicitet närbesläktat med nationalitet (Ehn, 1993). Då 
vi ämnar studera “svenskt” ledarskap blir givetvis frågan vem som är svensk? Genom 
att anta det konstruktivistiska synsättet på etnicitet anser vi således att “svenskt” 
ledarskap utövas av de ledare som ser sig själva och av andra ses som svenska. Då 
ledarna också har en svensk nationalitet, ser vi dem och företag som exempelvis är 
registrerade i Sverige som svenska, medan det som vi anser vara generaliserande till att 
vara svenskt, ses som ”svenskt”. 

Det konstruktivistiska synsättet gör även, i enlighet med Barths (1969) tankar, att 
etniciteten har olika betydelse beroende på i vilket sammanhang som individen befinner 
sig i (Ehn, 1993). Exempelvis pratar en person på en långväga resa gärna med andra 
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svenskar på samma resmål, precis som att en svensk person utomlands många gånger 
tenderar att uppskatta svenska traditioner ännu mer. Eftersom etnicitet är något 
föränderligt (Barth, 1969) skulle det vara möjligt att en svensk ledare vid olika tillfällen 
upplever, det vill säga känner och är med om, att sin svenska etnicitet är av mer eller 
mindre betydelse. Vad händer med det “svenska” ledarskapet som utövas i en annan 
omgivning? Anpassas det i enlighet med Newman och Nollens (1996) tankar till det nya 
värdlandet? Eller förstärks istället det “svenska” i ledarens roll? För att kunna belysa 
kontraster och undersöka om det “svenska” hos en svensk ledare ibland blir mer eller 
mindre framträdande vore det således intressant att studera det “svenska” ledarskapet i 
ett annat etniskt sammanhang än det svenska. 

En kontext som lämpar sig väl för att studera det “svenska” ledarskapet är Indien. 
Landet har idag en av de högsta tillväxttakterna i världen och blir en allt viktigare 
marknad för svenska företag (CIA, 2011; Sveriges Ambassad New Dehli, 2011; 
Exportrådet, 2010). Utöver de rent ekonomiska aspekterna är en annan religion och det 
som uppfattas som kulturella skillnader av intresse då de kan medföra en utmaning för 
de svenska ledare som befinner sig där. Exempelvis lever en kasthierarki fortfarande 
kvar som delar in befolkningen i olika sociala grupper från den dagen de föds 
(Kobayashi-Hillary, 2004). Frågan är därför om denna indelning och rangordning av 
befolkningen, det vill säga den i samhället främmande och hierarkiska strukturen, har 
någon påverkan på de svenska ledarna som arbetar i Indien? Uppfattar de, det vill säga 
tänker de på och ser de sin chefsroll som annorlunda? Och vilken betydelse får i så fall 
detta för deras ”svenska” ledarskap? 

Utöver kaster, etniska grupper och de olika religioner som förekommer i Indien lever 
ungefär en tredjedel av befolkningen i fattigdom (CIA, 2007). Många människor i 
landet har således andra förutsättningar och kanske en annan mentalitet än vad svenska 
chefer är vana vid. Då ledarskap ska rättas efter sina anhängare (Ali & Idris, 2008) blir 
frågan vilken effekt de indiska medarbetarna har på det “svenska” ledarskapet? Det ska 
heller inte glömmas att dagens Indien fortfarande är präglat av den brittiska 
kolonialisering som skedde under mitten av 1800-talet (CIA, 2012). Detta har medfört 
att landet idag är en demokrati med ett stabilt politiskt klimat där engelska fungerar som 
utbildnings- och affärsspråk (Kobayashi-Hillary, 2004). Samtidigt innebär 
kolonialismen att västvärlden har haft en vilja att bestämma över andra kulturer 
(Eriksson-Zetterquist & Styhre, 2007). Said (1993) menar exempelvis att västvärlden 
alltid har velat dominera Orienten och att uppfattningen om denna del av världen från 
västerlänningars sida enbart bygger på stereotyper och förutfattade meningar. Då 
kolonialismen är en viktig del av Indiens historia och något som fortfarande är aktuellt i 
utformningen av dagens samhälle, frågar vi oss därför vilken påverkan detta har på 
relationen mellan svenska chefer och indiska medarbetare? Avspeglas det i det 
“svenska” ledarskapet? 

Sammanfattningsvis kan sägas att det idag är vanligt att studera internationellt ledarskap 
ur ett homogent perspektiv, individer inom ett och samma land ses som likadana och 
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ledarskapet ska enligt teorierna anpassas därefter. Då västerlänningar ofta enligt Said 
(1993) ser Indien som något annorlunda och exotiskt samtidigt som landet dessutom blir 
en allt viktigare marknad för Sverige anser vi att det är intressant att undersöka hur 
chefer, som anser att de är svenska, upplever sin etnicitet i sitt ledarskap i Indien. 
Anpassar de sig till den nya kulturen, omgivningen och medarbetarna? Och hur kommer 
svenskheten, den svenska etniciteten, till uttryck i deras sätt att leda? 

1.3  Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur svenska chefer, med indiska 
underordnade, upplever sin svenskhet i sitt ledarskap i Indien.   

Syftet kommer att studeras med följande forskningsfrågor som utgångspunkt: 

 Vad påverkar en svensk ledares agerande i Indien?  

 Hur framträder en svensk ledares svenskhet i sitt ledarskap i Indien? 

 Hur uppfattar en svensk ledare sin svenskhet i sitt ledarskap i Indien? 

1.4  Forskningsbidrag 
Mycket av dagens litteratur om internationellt ledarskap jämför ledarskapet på en global 
och aggregerad nivå. Eftersom ledare inom ett och samma land ofta ses som likadana 
har studierna en tendens att enbart skrapa på ytan. Med den här studien vill vi därför 
presentera olika ledares subjektiva bild av sitt “svenska” ledarskap för att nå det djup 
som saknas. Således vill vi genom ledarnas egna tankar bidra med att föra in ett mer 
alternativt synsätt bland dagens homogena litteratur. Då studien ger exempel på hur det 
”svenska” ledarskapet upplevs och utövas i Indien kommer den även att bli ett viktigt 
bidrag för de ledare som ska verka i Indien, samt för de ledare som redan arbetar där. 

1.5 Avgränsningar 
För att cheferna ska kunna dra paralleller till hur ledarskapet i moderbolaget i Sverige 
fungerar har enbart svenska företag med etablerade dotterbolag i Indien studerats. De 
chefer som har medverkat i studien har alla haft direkt ansvar för underordnade indiska 
medarbetare. Vi har dock inte intervjuat någon svensk chef där alltför lång tid har gått 
sedan han eller hon arbetade i Indien, eftersom vi ville att intervjupersonernas minnen 
skulle vara så tydliga och detaljerade som möjligt. Vidare har vi undersökt chefernas 
syn på sitt ”svenska” ledarskap ur ett konstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att det 
enbart är de svenska chefernas verkligheter som har studerats.  
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2  Metod 
Detta avsnitt redogör för studiens vetenskapliga förhållningssätt, vår förförståelse och 
förståelse samt val av forskningsdesign. Vidare förklaras hur insamlingen av material 
har gått till samt hur materialet sedan har analyserats. Avslutningsvis presenteras de 
olika kvalitetsaspekter som vi har tagit hänsyn till under studiens gång. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Studier är ofta av kvalitativ- eller kvantitativ karaktär (Bryman & Bell, 2011). Sett 
utifrån studiens syfte, vilket enligt Wallén (1996) kan sägas vara explorativt, ansåg vi 
att en kvalitativ metod lämpade sig bäst för vår undersökning. Detta eftersom kvalitativa 
studier är användbara när det som ska undersökas är något subjektivt som exempelvis 
upplevelser och känslor (Wallén, 1996). En kvalitativ metod passade även studiens syfte 
då kvalitativa metoder vill skapa en förståelse för exempelvis beteenden och värderingar 
i den kontext som studien är utförd (Bryman & Bell, 2011). Den kvalitativa metoden 
möjliggav dessutom att få en nära kontakt med studieobjekten samt att kunna förstå 
världen genom deras ögon (Bryman & Bell, 2011). Därmed har vi haft en god möjlighet 
att nå en djupare förståelse för fenomenet som vi har studerat än vad vi hade haft om en 
kvantitativ metod hade använts (Bryman & Bell, 2011). 

Eftersom studiens syfte är att erhålla en förståelse valde vi att använda oss av en 
hermeneutisk forskningsmetod. Denna metod ansågs lämplig då det viktiga för studien 
var att tolka och förstå cheferna utifrån den empiri som erhölls, snarare än att finna 
kausala samband och förklaringar (Gustavsson, 2004 a). Då syftet med undersökningen 
var att skapa en förståelse för hur svenska chefer, med indiska underordnade, upplever 
sin svenskhet i sitt ledarskap i Indien valde vi ett konstruktivistiskt synsätt. Detta 
innebär att verkligheten ses som något som ständigt skapas och uppdateras genom 
individer (Bryman & Bell, 2011), varför studieobjektens subjektiva uppfattningar om 
verkligheten är vad som har studerats. 

Till följd av valen av forskningsmetod och synsätt har hänsyn under studiens gång även 
tagits till två andra aspekter: ontologi och epistemologi. Enligt Denzin och Lincoln 
(1994) berör ontologin verklighetens beskaffenhet medan epistemologin är kunskapen 
om den. Individer med ett konstruktivistiskt synsätt har vanligen en relativistisk 
ontologi, vilket också har varit fallet för oss. Detta innebär att individen skapar världen 
utifrån det sociala och upplevda, vilket ger verklighetskonstruktioner som är möjliga att 
förändra. Relativismen har således passat studiens syfte genom att skapa den förståelse 
för individernas verklighet som har eftersträvats. Detta hade förmodligen inte uppnåtts 
om vi exempelvis hade haft ett realistiskt synsätt, då realismen innebär att en objektiv 
verklighet finns bortom människans sinne (Denzin & Lincoln, 1994). 

Hollis & Lukes (1985) skiljer mellan fem olika typer av relativism: moralisk, 
konceptuell, perceptuell, sannings- och förnuftsrelativism. Vi utgick från den 
perceptuella relativismen. Denna variant tar hänsyn till att både tänkande och 
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varseblivningar är bestämda i en viss kontext, vilket innebär att två individer ges 
möjlighet att uppfatta olika saker i en och samma situation (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Det sistnämnda har varit en förutsättning för att kunna genomföra studien då vi 
har önskat ge de svenska cheferna utrymme att förmedla sina intryck. 

Sett till epistemologin, det vill säga kunskapen om verkligheten, finns ett flertal olika 
synsätt att välja bland. I linje med vårt hermeneutiska förhållningssätt valde vi dock att 
förlita oss på interpretivismen. Begreppet “Verstehen” är en stor del av interpretivismen 
och innebär för den här studien att en tolkande förståelse för intervjupersonernas utsagor 
har försökt uppnås för att förklara dem (Bryman & Bell, 2011). Detta tolkande synsätt 
menar Bryman och Bell (2011) är motsatsen till ett annat epistemologiskt synsätt, 
nämligen den objektiva, neutrala och sambandssökande positivismen (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Inom positivismen appliceras dock en vetenskaplig modell på den 
sociala verkligheten och ingen förståelse skapas för individernas uppfattning om 
densamma (Bryman & Bell, 2011). För att erhålla en förståelse för individernas 
verklighetssyn, i enlighet med studiens syfte, krävdes således interpretivistiska 
glasögon. 

2.1.1  Förklaringsmodell 
Under studiens gång har vi arbetat parallellt med empiri och teori. Således har vi 
kombinerat en induktiv och deduktiv ansats i enlighet med vad Alvesson och Sköldberg 
(2008) kallar abduktion. Detta innebär för oss att den teori som inte har kunnat 
användas för att tolka empirin har tagits bort och i de fall då empirin inte har förklarats 
av de befintliga teorierna har komplettering med ytterligare teorier skett. Exempelvis 
togs teorier kring kommunikation bort, då det kändes alltför spretigt att ha med. Vi 
reducerade även teorier kring ledarskap för att dessa inte skulle få en alltför 
framträdande roll i förhållande till etniciteten, samtidigt som vi la till teorier kring 
”indiskt” ledarskap. Vidare kompletterade vi med några teorier under analysens gång. 
Fördelen med denna metod är således att den har tillåtit oss att utveckla och förfina 
teorin under forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Abduktion inkluderar 
därmed en förståelse som de båda andra ansatserna, induktion och deduktion, saknar 
samtidig som den till viss del sammanfaller med det hermeneutiska tillvägagångssätt vi 
har valt (Alvesson & Sköldberg, 2008). Därmed anser vi att den abduktiva 
förklaringsmodellen har varit mycket användbar i studien. 

2.2 Förförståelse och förståelse 
Inom hermeneutiken är förförståelsen ett av fyra huvudmoment (Ödman, 2004). 
“Förförståelse är själva grunden och förutsättningen för att vi kan förstå” (Ödman, 
2004 s. 75). Om en person inte har någon sådan är det svårt att förstå vad som ses, 
därmed är förförståelsen det som avgör hur något tolkas (Ödman, 2004). Nedan 
kommer därför våra erfarenheter, kunskaper och värderingar noggrant att klargöras. 
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Till att börja med var våra ledarskapserfarenheter inte så stora då de kunde hänföras till 
idrott, UF-företag2 och en universitetskurs om ledarskap i USA. Ingen av oss hade 
heller besökt Indien, vilket gjorde att den kunskap vi hade om att leva i landet 
begränsades till de föreställningar vi hade. I startskedet av studien, när vi hörde ordet 
Indien, såg vi framför oss ett primitivt land med smarta och målmedvetna människor 
som var duktiga på IT. Vidare hade vi funderingar kring att Indien var väldigt 
annorlunda än Sverige gällande bland annat klimat, religion och befolkning. Vi trodde 
även att det fanns många etniska grupper, med olika språk, seder och vanor samt att 
religionen hade en mer betydande roll än i Sverige. Religionen, tillsammans med mat, 
tyger, filmer och andra saker som kommer från Indien gjorde att vi föreställde oss 
landet som ganska exotiskt och spännande. Vi antog även att gapen mellan fattiga och 
rika var stora till följd av hierarkin och kastsystemet i samhället. 

Under studiens gång byggdes den initiala förståelsen på. Genom läsning av befintlig 
forskning och annat publicerat material satte vi oss in i ämnen som ledarskap, etnicitet, 
postkolonialism samt indisk kultur. Exempelvis har böckerna The Bass Handbook of 
Leadership - Theory, Research & Managerial Applications (Bass & Bass, 2008), 
Ledarskap i organisationer (Yukl, 2012) och Outsourcing to India (Kobayashi-Hilary, 
2004) varit mycket värdefulla i insamlandet av mer kunskap. För att få mer kött på 
benen samtalade vi även med managementkonsulten, affärscoachen och författaren 
Hindrik Öunpuu vars namn vi fick tips om av en av studiens respondenter. Öunpuu har 
mångårig erfarenhet av ledarskap och arbetar idag vid Lightperspective BPC AB, ett 
företag som anordnar ledarskapsutbildningar för att förbereda svenska chefer vilka ska 
arbeta i Indien och vice versa. I skrivande stund har Öunpuu även en bok under 
bearbetning som behandlar ledarskap samt svensk och indisk kultur. I samtal med 
Öunpuu diskuterades ledarskap och ledarskapsteorier, ”svenska”/”indiska” fördomar 
och indisk kultur, vilket förbättrade vår kunskap om det indiska samhället. Vidare 
bidrog våra intervjuer med en utökad förståelse, exempelvis var vår pilotintervju väldigt 
givande då den förberedde oss på hur det “indiska” ledarskapet kontra det “svenska” är 
samt gav oss uppslag på vad som var av intresse att studera djupare. 

2.3  Forskningsdesign 
Enligt Bryman och Bell (2011) finns det fem typer av metoddesigner: experiment, 
tvärfunktionell design, longitudinell design, jämförande design samt casestudier. 
Forskningsdesignen för den här studien är en variant av den sistnämnda metoddesignen, 
då en så kallad multipel casestudie har genomförts. Enligt Gummesson (2004, s. 116) 
innebär detta att “flera fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för 
forskning”. 

                                                 
2 UF står för Ung Företagsamhet vilket är en förening som samarbetar med skolor för att införa 
företagsamhet i utbildningen. Genom Ung Företagsamhet får skolelever chansen att driva ett eget 
företag (Ung Företagsamhet, 2012). 
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När en casestudie används som metoddesign handlar det enligt Bryman & Bell (2011) 
om att göra en djupare förklaring och belysning av de specifika dragen hos ett visst 
case. Syftet med casestudier är ofta enligt Gummesson (2004) att uppnå en ökad 
förståelse. Detta var av intresse då vi ville söka förståelse för det “svenska” ledarskapet 
i ett annat land och på ett annat sätt än vad tidigare forskning har gjort. Då analysen i 
studien var avsedd att utföras på individnivå blev det naturligt att se varje medverkande 
svensk ledare som ett case. Det djup som en casestudie medför ansågs även vara 
lämpligt för att erhålla ledarnas upplevelse av sin svenskhet i sitt ledarskap genom sina 
egna berättelser. Även Yin (2009) säger att ju mer syftet kräver en omfattande och 
djupgående beskrivning desto mer passande blir en casestudie. Visserligen har Yin en 
positivistisk syn, men han menar, i enlighet med studiens syfte, att casestudier föredras 
när nutida undersökningar görs och relevanta beteenden inte kan manipuleras. 
Dessutom är en casestudie att eftersträva i en undersökning likt den här, då forskaren 
inte har någon eller liten kontroll (Yin, 2009). Multipla casestudier görs dock oftast i 
jämförande syfte då det enligt Bryman och Bell (2011) underlättar teoriskapande. 
Likaså är den här studien till viss del jämförande men främst för att det kan vara 
intressant att belysa aspekter som skiljer sig åt alternativt är lika mellan studieobjekten. 
Vidare är en casestudie enligt Gummesson (2004) en iterativ och dynamisk process. 
Processen är iterativ då pendling sker mellan olika moment som planering, 
datainsamling och rapportskrivning medan den dynamiska delen visas av att processen 
ändras över tiden. Således kändes det naturligt att under studiens gång arbeta abduktivt. 

Det huvudsakliga alternativet till casestudier skulle i den här studiens fall kunna ha varit 
att använda sig av en tvärfunktionell metoddesign. Dock hade en sådan utgångspunkt 
fokuserat på helheten istället för på varje case för sig (Bryman & Bell, 2011), vilket inte 
var önskvärt då inga generella slutsatser skulle dras utan snarare eftersträvades ett djup i 
varje case. Dock har inte avsikten varit att gå in på ledarnas hela livshistoria, vilket kan 
vara vanligt när en person ses som ett case (Bryman & Bell, 2011). Med detta menas att 
enbart relevanta aspekter för hur cheferna upplever sin svenskhet i sitt ledarskap har 
berörts för att skapa en förståelse för hur de själva ser på sitt nuvarande ledarskap. 

2.4 Insamling av material 
Studien börjades med att samla in och studera material i form av vetenskapliga artiklar 
och böcker om tvärkulturellt ledarskap och etnicitet. Detta material har sedan utgjort 
studiens inledningskapitel och varit utgångspunkten för utformningen av syftet. Den 
litteratur som senare har lästs har valts utifrån syftet och ligger därför till grund för den 
teoretiska referensramen. För att kunna förstå det studerade fenomenet, återfinns i 
referensramen litteratur inom framförallt etnicitet, social identitet, ledarskap och 
postkolonial teori. 

Forskningsartiklar har erhållits genom databaser som Scopus och Business Source 
Premier, samt genom de hänvisningar som andra författare har gjort. Användbara 
sökord har till exempel varit: ethnicity + leadership, cross-cultural leadership, social 



10 
 

identity, social identity + leadership, leadership + followership, leadership + 
management och leader + manager. De böcker som har använts har främst hittats genom 
hänvisningar av andra författare, men även via sökning i Libris3 med hjälp av 
ovanstående sökord. 

Studiens empiri har samlats in genom intervjuer och dagböcker. Yin (2009) menar att 
intervjuer är en av de viktigaste källorna till att erhålla information om ett case. För 
studien har det inneburit att vi har använt oss av flera olika respondenter, då vi inte har 
haft möjlighet att i någon större utsträckning fånga vårt fenomen med någon typ av 
sekundärdata. Primärdata ansåg vi även skulle bidra till att uppnå studiens syfte allra 
bäst då dessa lämpar sig för att ta reda på orsaken bakom ett visst handlande, attityder 
eller olika problem (Ghauri och Grønhaug, 2005). Detta är saker som kan vara svåra att 
få reda på utan att direkt fråga en individ. Dessutom har primärdata fördelen att den 
samlas in i syfte för studien (Ghauri & Grønhaug, 2005). 

2.4.1 Urval 
Inom hermeneutiken behövs inga stora, slumpmässiga urval göras för att bevisa att de 
tolkningar som har gjorts stämmer (Gustavsson, 2004 b). Det viktiga inom 
hermeneutiken är istället att det urval som används kan bidra till tolkningarna 
(Gustavsson, 2004 b). Detta överensstämmer med studiens empiriinsamling då de 
personer som har medverkat ser sig själva som svenska och är eller har varit chefer 
inom svenska företag i Indien. Dessa chefer har även haft direkt kontakt med sina 
indiska medarbetare. Chefer med enbart en indirekt kontakt med sina indiska 
medarbetare eller för få indiska underordnade valdes bort då de inte skulle kunna bidra 
till att uppfylla studiens syfte. Det här innebär också att studiens urval kan sägas vara 
ändamålsenligt, det vill säga att personer som kan bidra med förståelse för fenomenet 
har intervjuats (Bryman & Bell, 2011). 

Företagen, vilka cheferna har arbetat för, fick vi tag på genom att studera Expertrådets 
sammanställning över svenska organisationer med dotterbolag i Indien. Under 
arbetsmarknadsdagarna, “LARM”4, vid Linköpings Universitet pratade vi även med 
flertalet representanter för olika företag som fanns med på denna sammanställning. Via 
dem fick vi sedan tips på svenska chefer inom deras organisationer vilka skulle kunna 
vara tänkbara kandidater för medverkan i studien. Genom att direkt kontakta de 
potentiella intervjupersonerna med en förfrågan om de skulle kunna tänka sig att vara 
med i undersökningen, fick vi tag i studiens respondenter. När vi hade fått kontakt med 
sju personer, vilka alla kunde tänka sig att medverka, slutade vi att försöka få tag på 
några fler då för många case leder till att de kan komma att behandlas ytligt 
(Gummesson, 2004). I enlighet med Gummessons (2004) tankar har vi genomfört ett 

                                                 
3Libris är en nationell söktjänst för bland annat universitet och högskolor där information finns om 
artiklar, böcker, tidskrifter med mera (Libris, 2012). 
4LARM är Linköping Teknologers arbetsmarknadsdagar för teknologer, naturvetare och 
forskarstudenter vid Tekniska Högskolan vid Linköping Universitet anordnad av Linköpings 
Teknologers Studentkår, LinTek (LARM, 2012) 
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teoretiskt urval, vilket innebär att det case som ansågs vara det mest givande togs först 
för att sedan gå vidare med de case som kunde ge kompletterande eller motsägande 
information. Vi intervjuade därför studiens case i tur och ordning med start med de som 
ansågs vara mest givande utifrån den förhandsinformation som de hade gett oss. När 
tillräckligt med empirisk data hade samlats in genomfördes inga fler intervjuer då det 
vid denna tidpunkt hade uppstått en empirisk mättnad (Gummesson, 2004). 

Vi är medvetna om att studiens urval inte är representativt, å andra sidan är syftet inte 
heller att kunna generalisera resultaten vilket ofta är fallet vid kvantitativa studier 
(Bryman & Bell, 2011). Enligt Gummesson (2004) bygger casestudier inte heller på att 
ett statistiskt urval görs. I urvalet har hänsyn inte heller tagits till närhetsaspekten med 
tanke på dagens teknologiska möjligheter. Likaså har inte någon större vikt lagts vid 
antalet olika företag som har valts då det är ledarna i sig som har varit det viktiga för 
studien.  

2.4.2 Intervjuer och dagböcker 
Vi valde att använda oss av intervjuer och dagböcker då dessa typer av primärdata på ett 
bra samt tids- och kostnadseffektivt sätt har varit relevanta för att uppnå studiens syfte. 
Andra kvalitativa metoder som hade kunnat användas för att studera fenomenet är 
exempelvis observationer och fokusgrupper. Observationer hade varit intressant att göra 
eftersom vi på så sätt hade fått möjlighet att studera en ledare i sitt agerande och därmed 
även fått ta del av den icke-verbala kommunikationen (Gummesson, 2004). 
Fokusgrupper hade istället kunnat ge oss mycket data på kort tid samt förmedlat en 
annan typ av information än den individuella intervjun (Gummesson, 2004). Dock har 
dessa metoder inte varit aktuella i det här fallet då majoriteten av studieobjekten har 
befunnit sig på olika orter i Indien och inte varit i Sverige samtidigt. Vårt val av metod 
har även medfört att all empiri har samlats in med utgångspunkt från Sverige då vi inte 
haft de resurser, kontakter eller ekonomiska medel som behövts för att åka till Indien. 

I startskedet av studien funderade vi över att det vid enbart en intervju skulle bli svårt 
för en svensk chef att förmedla allt relevant som finns att berätta om synen på sitt 
“svenska” ledarskap. Då en intervju varar under en begränsad tid tänkte vi att det skulle 
bli besvärligt för oss att hinna diskutera allt intressant som chefen berättade för oss. 
Dessutom skulle de svar vi fick kunna bli felaktiga då det kan vara svårt för 
respondenten att minnas allt vid ett tillfälle. Med dessa tankar som utgångspunkt bad vi 
därför de svenska cheferna på plats i Indien att skriva en form av dagbok inför 
intervjuerna. I dagboken fick de möjlighet att i lugn och ro reflektera fritt kring sitt 
ledarskap och sin svenskhet efter att ha fått ta del av studiens inledningskapitel, syfte 
och frågeställningar. Dock var det enbart tre av de sju respondenterna som slutligen 
skrev en dagbok på grund av att alla inte hade tid till detta. Det var sedan de personerna 
som hade skrivit dagbok som vi började med att intervjua då vi, som ovan har nämnts i 
enlighet med Gummessons argument (2004), ville börja med de case som ansågs ge 
mest information. 
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Inför intervjuerna tog vi del av dagböckerna genom fildelningsprogrammet Dropbox5 
eller via mail. Dagböckerna hade dock inte riktigt karaktären av en “vanlig” dagbok 
eftersom cheferna inte behövde skriva i dem varje dag. Då instruktionerna till 
dagböckerna var ganska öppna, men framförallt då de svenska cheferna hade begränsat 
med tid, blev resultaten av dem förhållandevis olika. Exempelvis varierade textmängden 
mellan en till fem sidor och sättet att skriva på var både i punktform och i flytande text. 
Det som var skrivet i dagböckerna kunde dock utvecklas och fördjupas vid intervjuerna 
då intervjufrågorna anpassades efter vad de hade skrivit. Därmed upplevde vi att en 
kombinerad metodteknik, med både dagböcker och intervjuer, gjorde att vi nådde 
djupare än i de fall där bara den ena metoden användes. Alternativet till detta arbetssätt 
hade kunnat vara att först genomföra förberedande intervjuer med cheferna, sedan be 
dem att skriva dagbok inom området och därefter följa upp med ännu en intervju. Detta 
hade dock blivit en alldeles för tidskrävande process för de medverkande, vilket 
troligtvis hade lett till att färre chefer hade varit villiga att delta i studien. Dessutom 
behövde vi läsa in oss på området och välja lämpliga teorier för att veta vilka frågor som 
respondenterna skulle besvara. Vi ansåg därför att den tidsrymd som behövdes för att 
kunna genomföra intervjuer innan utgivandet av dagböckerna, inte fanns. 

Innan vi utförde de “riktiga” intervjuerna genomfördes en pilotintervju i Sverige med en 
svensk man som tidigare hade varit chef i Indien. Valet av chef för pilotstudien 
grundade sig på access, bekvämlighet och geografisk närhet, då chefen sedan en kort tid 
tillbaka var åter i Linköping. Vid pilotintervjun användes en bredare och mindre 
fokuserad frågeställning (se bilaga 1). I efterhand bearbetades och sammanställdes dessa 
intervjufrågor till en passande intervjuguide som kunde användas under de resterande 
intervjuerna (se bilaga 2). Pilotintervjun gav oss även kunskap om vilka teorier som var 
lämpliga att behålla, vilka som behövde revideras samt vilka teorier som kunde behöva 
kompletteras för att ge möjlighet till tolkningar samt besvara studiens forskningsfrågor. 
Dessutom gav pilotintervjun oss intervjuträning inför kommande intervjuer. 

Efter pilotintervjun genomfördes resterande intervjuer, vilka Bryman och Bell (2011) 
skulle klassa som semistrukturerade. Då vi inledningsvis utgick från en deduktiv ansats 
baserades intervjufrågorna till stor del på studiens referensram. Samma grundfrågor 
ställdes till samtliga respondenter för att få en enhetlig bas att utgå ifrån. Frågorna 
anpassades till vårt konstruktivistiska synsätt genom att de ställdes på ett sätt där 
respondentens syn på och uppfattning om verkligheten var det viktiga. För att vara så 
väl förberedda som möjligt samt ha tryggheten att falla tillbaka på något ifall intervjun 
skulle låsa sig användes den intervjuguide vi sammanställt efter pilotintervjun. Som 
tidigare har nämnts anpassades denna intervjuguide till intervjuerna med de som hade 
skrivit dagbok (se bilaga 3-4 för exempel). En sammanvävning av dessa aspekter gjorde 
att en ostrukturerad intervju inte ansågs passande för studien. Då studiens syfte är att 
uppnå förståelse anser vi inte heller att renodlade strukturerade intervjuer, vilka är 
mindre flexibla och inte låter respondentens tankar komma fram lika hög grad (Bryman 

                                                 
5 Ett program som möjliggör fildelning mellan olika datorer (Dropbox, 2012). 
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& Bell, 2011), hade kunnat ge det djup som behövdes för att kunna uppnå studiens 
syfte. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer har vi därmed på ett bättre 
sätt fått tillgång till intervjupersonens synsätt, kunnat anpassa studiens frågeställning 
samt haft möjlighet att få mer detaljerade och djupa svar jämfört med att genomföra helt 
strukturerade intervjuer. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av dator eller mobiltelefon då 
intervjupersonerna gav sitt medgivande till detta. Efteråt skedde transkribering av 
intervjuerna med hjälp av inspelningarna för att inte gå miste om viktiga ord och 
detaljer (Gummesson, 2004). Detta var en väldigt tidskrävande process men kom senare 
att underlätta genomgången av respondentens svar. För att spara tid har vi dock följt 
Bryman och Bells (2011) förslag om att inte transkribera de delar av intervjun som 
ansågs vara mindre viktiga. 

För att uppnå kvalitet i intervjuerna har vi eftersträvat att följa Kvale och Brinkmanns 
(2009) kvalitetskriterier för en intervju. Det som vi framförallt har arbetat med är att få 
omfattande, rika och relevanta svar från våra intervjupersoner. Detta har möjliggjorts 
genom våra öppna frågor samt genom de frågor av den förklarande typen som vi har 
ställt efter att ha läst dagböckerna. Vi har också följt upp och klargjort de relevanta 
aspekterna av de svar som vi har fått, samt haft i bakhuvudet att det kan vara bra att 
verifiera våra tolkningar av det intervjupersonen sagt under själva intervjun. 

2.4.3 Genomförande av Skype- och telefonintervjuer 
Förutom pilotintervjun, vilken genomfördes på plats i Sverige, intervjuades två av 
cheferna i Indien via telefon och fyra via Skype6. Två av Skypeintervjuerna 
genomfördes utan video då den ena respondenten inte hade någon webbkamera och den 
andra respondenten inte hade en internetuppkoppling som klarade av att visa bild. 
Övriga två intervjuer genomfördes med video, den ena från respondentens arbetsplats 
och den andra från respondentens hem. De två intervjuer som gjordes utan kamera har 
vi valt att likställa med telefonintervjuer då vi inte har uppfattat några skillnader 
däremellan förutom att Skypeintervjun för båda parter var gratis. Således kan vi sägas 
ha erfarenhet av två Skypeintervjuer och fyra telefonintervjuer. 

Att göra videointervjuer via Skype anser vi har varit en blandning av telefonintervjuer 
och personliga intervjuer då vi har pratat med varandra som om det vore över telefon 
men med skillnaden att vi samtidigt har haft möjlighet att se varandra. Genom 
Skypeintervjuerna har vi kunnat dra nytta av de positiva egenskaper som Shuy (2003) 
uttrycker om telefonintervjuer, exempelvis att de går snabbt att genomföra och att både 
intervjuaren och respondenten sparar tid då de slipper att ta sig till en annan plats. 
Dessutom undvek vi de höga minutpriser som förekommer vid vanliga telefonsamtal till 
Indien. Däremot har dålig ljudkvalitet och andra tekniska störningar, vilket är en risk 
vid telefonintervjuer (Jacobsen, 1993), haft en påverkande effekt på våra 
Skypeintervjuer. Exempelvis brusade en av Skypeintervjuerna så pass mycket, till följd 
                                                 
6 Ett program för datorer vilket möjliggör genomförande av videosamtal (Skype, 2011). 
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av en dålig internetuppkoppling, att vi efter några minuter valde att avbryta den för att 
fortsätta intervjun över telefon istället. Visst brus förekom även över telefon, men 
överlag var det inga större svårigheter att höra vad som sades. Sett till de två 
videointervjuerna kunde en genomföras utan några som helst störningar medan den 
andra gick att genomföra med bild och utan avbrott först efter att respondenten hade 
bytt nätverk. Innan intervjuerna gjordes var vi väldigt noggranna med att se till att vi 
hade en snabb och bra internetuppkoppling. Dock blev vi medvetna om att detta var 
något som vi inte kunde styra över hos respondenterna. Internetuppkopplingens kvalitet 
är troligtvis beroende av var respondenten befinner sig i världen med tanke på att vi som 
intervjuare har tidigare erfarenheter av väl fungerande Skypesamtal från USA till 
Sverige. Innan en Skypeintervju genomförs bör således internetuppkopplingen hos både 
intervjuaren och respondenten undersökas eller testas. 

Vissa personer tycker att det är jobbigt att prata med någon okänd över telefon medan 
andra tycker att det är lättare (Jacobsen, 1993). Hur bekväm en respondent känner sig 
med att bli intervjuad har därför varit svårt att veta på förhand. Framförallt har det varit 
svårt att veta vilken effekt Skypeintervjuerna, med dess webbkamera, skulle ha på både 
oss och respondenterna. Somliga författare, exempelvis Lundahl och Skrävad (1999) 
menar att en annorlunda situation kan bidra till att intervjun blir mer effektiv eftersom 
det är lättare att skapa en informell och avslappnad stämning i en annan miljö. En känsla 
av intimitet kan då uppstå trots att personerna som pratar inte känner varandra 
(Jacobsen, 1993), men även motsatt effekt kan bli utfallet (Lundahl & Skrävad, 1999). 
Vi anser att en intimitet i större eller mindre utsträckning uppkom i samband med 
telefonintervjuerna då vissa respondenter detaljerat och öppenhjärtligt berättade om sina 
upplevelser medan andra var mer tillbakadragna. I efterhand uppfattade vi inte heller 
Skypeintervjuerna med webbkamera som något problem. Istället gjorde det faktum att 
vi såg varandra och fick en personlig kontakt att en mer intim stämning erhölls än vid 
telefonintervjuerna. 

Fördelarna med att ses personligen för en intervju är enligt Shuy (2003) att intervjuaren 
får mer exakta svar då omgivningen känns mer naturlig. Detta innebär att respondenten 
kan prata fritt, avbryta och byta ämne precis som vid en vanlig konversation. Vi valde 
därför att inför varje Skypeintervju testa webbkameran och se till att vi syntes så mycket 
som möjligt för att inte gå miste om det kroppsspråk som annars kan gå förlorat vid en 
telefonintervju (Jacobsen, 1993). Tack vare kameran hade vi även möjlighet att uppfatta 
en eventuell förvirring eller annan reaktion hos motparten när en viss fråga ställdes 
(Bryman & Bell, 2011). Den visuella kontakten vi erhöll under Skypeintervjuerna gav 
oss också tillfälle att småprata och skämta vilket har gjort att det, jämfört med en 
telefonintervju, har varit lättare att uppnå en naturlighet i samtalet (Shuy, 2003). 
Kontakten via video har även uppmuntrat intervjupersonerna att utveckla och klargöra 
vad de sagt på ett annat sätt än vad som hade varit möjligt över telefon (Shuy, 2003). 
Under videointervjuerna blev det även lättare för respondenten att aktivt delta i samtalet 
genom att avbryta och interagera. Således upplevde vi att makten mellan respondent och 
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intervjuare blev mer jämlikt fördelad i förhållande till en telefonintervju eftersom det 
vid sådana intervjuer är troligare att respondenten hamnar i ett maktunderläge då 
intervjuaren är den som ställer frågorna (Shuy, 2003). Dock kändes det inte lika 
naturligt med en Skypeintervju som med ett personligt möte, vilket kan ha varit en 
bidragande orsak till att det djup som önskades i intervjuerna inte nåddes fullt ut. I 
avseende på naturlighet i samtalet upplever vi därför att Skypeintervjuerna varit ett 
mellanting mellan en telefonintervju och en personlig intervju. 

Personliga intervjuer är däremot känsliga för intervjuareffekten, vilken enligt Halvorsen 
(1992) innebär att respondenterna svarar så som de tror att intervjuaren vill ha svar. På 
så sätt vill respondenten göra ett gott intryck och inte verka okunnig. Enligt Bryman och 
Bell (2011) minskar denna effekt när telefonintervjuer genomförs. Intervjuareffekten 
bör därför fortfarande vara en risk vid Skypeintervjuer på grund av den personliga 
kontakt som då uppstår. Ändå anser vi inte att den i vår studie är stor då de frågor som 
ställts har varit väldigt öppna och respondenterna, på grund av vårt konstruktivistiska 
synsätt, har fått förklarat för sig att det är deras åsikter som är av intresse. 

Shuy (2003) säger att komplexa frågeställningar är svårare att genomföra över telefon 
eftersom 20 minuter då kan ses som en lång tid, jämfört med om man ses i verkligheten. 
Att tiden kändes som lång var något vi märkte av under den första Skypeintervjun då vi 
efter ett tag började känna oss rastlösa och fick myror i benen av att sitta stilla. De två 
intervjuerna vi genomförde med hjälp av webbkamera var drygt en timme långa, vilket 
är samma tid eller längre än de telefonintervjuer som vi genomförde. Vi anser således 
att det inte är några större problem att genomföra längre intervjuer över Skype än vad 
det är med telefon och att det kanske snarare är enklare att genomföra längre intervjuer 
över Skype på grund av den personliga kontakt som uppstår. 

Innan intervjuerna genomfördes var tanken att de skulle äga rum i en lugn och avskild 
miljö. Då intervjuerna genomfördes via Skype eller telefon fick respondenten själv välja 
vart han eller hon skulle befinna sig under den tid intervjun fortskred. En stor skillnad 
märktes dock i hur avslappnade och därmed hur djupa svar respondenten gav beroende 
på i vilken miljö de vistades under intervjun. De individer som satt på arbetet gav inte 
alls lika utförliga svar som de som satt hemma. Detta kan kopplas till det Shuy (2003) 
säger ovan om att mer exakta svar fås då omgivningen känns mer naturlig. Troligtvis 
berodde det på att arbetsmiljön var mycket stressigare och att respondenterna när som 
helst förväntade sig att bli avbrutna av någon medarbetare, medan de hemma kunde 
koppla av och sitta i lugn och ro. Detta blev särskilt tydligt när en av intervjuerna på 
arbetsplatsen blev avbruten efter 30 minuter och resterande intervju fick genomföras två 
dagar senare när respondenten var hemma. De svar som erhölls under 
uppföljningsintervjun blev nämligen både längre och fylligare. 

Det har varit svårt att bedöma vilka av Skype- och telefonintervjuerna som har gett bäst 
och djupast svar utifrån studiens frågeställningar. Dock talar det faktum att 
Skypeintervjuerna kändes mest intima och naturliga till deras fördel. Vidare säger 
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Jacobsen (1993) att längre intervjuer med lite svårare frågeställningar görs bäst mellan 
fyra ögon.  Vi upplevde dock att intervjuerna med de respondenter som hade skrivit 
dagbok innan intervjun var mest givande. Detta tror vi beror på aspekter som har berörts 
under 2.4.2 ovan, exempelvis att respondenterna redan innan intervjun hade satt sig in i 
området för studien. Dessutom föll det sig så att de respondenter som hade skrivit 
dagbok även var de som intervjuades via Skype, vilket således kan ha haft en påverkan 
på hur vi har upplevt intervjumetoderna. 

2.5 Analys och tolkningsmetoder 
Studiens insamlade empiri har i enlighet med vårt abduktiva arbetssätt bearbetats och 
presenterats efter de teman som vi har skapat utifrån både teorin och empirin: bild av 
det indiska samhället, företag, mentalitet och arbetssätt, indiska medarbetare, vad är 
ledarskap? uppfattning om sitt ”svenska” ledarskap samt upplevelse av sin svenskhet. 

Presentationen av empirin har skett på ett narrativt sätt för att kunna fokusera på de 
historier som intervjupersonerna har berättat för oss under intervjuerna. På så sätt har vi 
inte heller tappat bort oss bland det stora empiriska materialet (Kvale & Brinkmann, 
2009). Den narrativa strukturen har även varit bra då narrativa berättelser ger en 
enhetlighet mellan intervju, analys och rapport (Kvale & Brinkmann, 2009). Då det är 
intervjupersonernas subjektiva berättelser vi har varit ute efter, återges deras historier i 
empiriavsnittet ofta genom citat. Under bearbetningen av empirin, men även redan efter 
några intervjuer diskuterades intressanta punkter att analysera vidare, vilket 
överensstämmer med Kvale och Brinkmanns (2009) tankar om att en del av 
analysarbetet görs redan under intervjuerna. Till följd av att intervjupersonerna skilde 
sig åt i sitt sätt att tala blev sammanställningarna av intervjuerna olika långa. Detta anser 
vi dock med vårt konstruktivistiska synsätt vara acceptabelt, då det kan vara talande för 
studieobjektets synsätt på verkligheten. 

Efter att ha sammanställt alla intervjuer insåg vi att några av dem återgav i princip 
samma saker. Om samtliga skulle ingå i studiens empiriska redovisning skulle detta 
avsnitt därför bli väldigt omfattande och inte lika intressant för läsaren att läsa. Ett 
alternativ för att undvika denna omfattning kunde ha varit att välja bort den narrativa 
strukturen för att på så sätt få med redogörelser från alla intervjupersonerna i ett mer 
komprimerat empiriavsnittet. Dock kändes detta inte aktuellt då vi med vårt 
konstruktivistiska synsätt varit intresserade av chefernas upplevelser av sig själva och 
sin omgivning och därför känt att det varit viktigt se dem i sitt sammanhang. För att vi 
skulle kunna uppnå vårt syfte om att skapa förståelse har vi därför känt att det varit 
viktigt att bygga berättelser kring var och en av intervjupersonerna. Således har vi valt 
att enbart presentera och analysera tre intervjuer. Två av dessa respondenter, Erik och 
Markus skrev även dagbok. Den tredje respondenten, Annelie, gjorde inte det då hon 
inte hade tid. De tre intervjuerna valdes ut efter kriterierna att de skulle tillföra studien 
något nytt och/eller innehålla ett större djup än övriga intervjuer.  Konsekvenserna av 
detta medvetna val är att läsaren undgår information som i sammanhanget kan tänkas 
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vara relevant. Dessutom har dessa bortvalda intervjuer gjort att vår förståelse har 
fördjupats och därmed indirekt kommit att påverka analysdelen. Detta kan även ha 
påverkat studiens transparens, eftersom det har varit svårare att förklara och ge en 
förståelse för hur studiens resultat har erhållits. 

Inom hermeneutiken talas det ofta om den så kallade hermeneutiska cirkeln, vilket 
innebär att helheten måste tas i beräkning för att förstå delarna och omvänt att enbart 
med delarnas hjälp förstås helheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Genom att växla 
mellan del och helhet förändras det studerande perspektivet och därmed forskarens 
förförståelse (Ödman, 2004). För att skapa en förståelse för både helheten och delarna 
likt den hermeneutiska cirkeln började vi med att analysera intervjupersonernas 
uttalanden var för sig och sedan tillsammans. Vi fick då även en uppfattning om vad 
som var genomgående för de olika intervjuerna och vad som skiljde dem åt. När detta 
var gjort applicerades teorier på materialet. I enlighet med det abduktiva arbetssättet har 
vi därför också behövt gå tillbaka och revidera studiens teoretiska referensram. På grund 
av att det empiriska materialet var relativt rikt blev en naturlig följd av detta att vi under 
analysarbetet i större grad utgick från en induktiv än deduktiv ansats. Vid själva 
tolkningsarbetet togs hänsyn till vad som sades i texten, men även det som framkom 
mellan raderna analyserades. Något som i stor grad fick tolkas mellan raderna var 
chefernas svenskhet, då detta var något de hade svårt att direkt svara på frågor om. 
Detta förklarar även varför dessa delar i intervjusammanställningarna är kortare än 
andra delar som egentligen kan anses vara mindre viktiga. Vidare gjordes analysen i 
flera steg för att på så sätt bli bättre, nå djupare och få utförligare tolkningar. 

2.6 Kvalitetsaspekter 
Inom kvantitativ forskning är det vanligt att mäta kvalitet hos studier i termer av 
reliabilitet, validitet och replikering (Bryman & Bell, 2011). Vissa forskare hävdar att 
kvalitativa studier ska bedömas annorlunda än kvantitativa (Bryman & Bell, 2011), 
vilket innebär att reliabilitet, validitet och replikerbarhet inte ses som något som är lika 
viktigt. Lincoln och Guba (1985) föreslår därför att kvalitativ forskning som alternativ 
till reliabilitet och validitet ska bedömas efter trovärdighet och äkthet. Då casestudier 
ofta enligt Yin (2009) kritiseras för att forskaren exempelvis är slarvig eller låter sin 
partiskhet påverka slutsatserna, ansåg vi att det var viktigt att uppnå trovärdighetens 
fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, bekräftelse och pålitlighet (Lincoln & Guba, 
1985) så väl som möjligt: 

 Trovärdighet: Studien har genomförts enligt god sed (se 2.6.1 etik) för att de 
resultat som har erhållits ska vara trovärdiga. Under hela arbetsprocessen har 
medvetna val gjorts för att hålla denna trovärdighet så hög som möjligt. 
Exempelvis bandades intervjuerna, vilket gav oss möjlighet att gå tillbaka och 
lyssna på vad som sades i efterhand. Vidare skickades den sammanställda 
empirin tillbaka till respondenterna för godkännande och kontroll, enligt vad 
Bryman och Bell (2011) kallar respondentvalidering. På så sätt undvek vi att 



18 
 

göra några misstolkningar av vad de hade sagt. Enbart den sammanställda 
empiridelen skickades tillbaka till respondenterna för granskning för att inte 
för stor makt och kontroll skulle ges åt dem. Analysen och tolkningarna av 
vad de hade sagt fick de därmed ta del av i efterhand. För att uppnå 
trovärdighet i så hög grad som möjligt har även studiens arbetsprocess, i detta 
metodavsnitt, beskrivits på ett detaljerat sätt. Yin (2009) menar att en 
strukturering av caseinformationen också kan vara lämplig, varför en mall i 
excel skapades för detta ändamål. De chefer som utgör studiens case har 
därmed dokumenterats med kontaktuppgifter, befattning et cetera. Vidare har 
all information strukturerats upp i mail- och dropboxmappar för att kunna 
hålla ordning och reda på korrespondensen samt insamlat material. Denna 
noggrannhet har även bidragit till att vi enkelt har kunnat gå tillbaka till 
materialet vid funderingar över vad som har sagts och på så sätt har vi 
därmed inte riskerat att göra några felaktiga tolkningar och uttalanden. 

 Överförbarhet: Studiens urval har inte varit representativt vilket innebär att en 
statistisk generalisering till en större population inte kan göras (Gummesson, 
2004). I enlighet med Gummessons (2004) tankar är vår förhoppning istället 
att med en analytisk generalisering kunna uppnå en ökad förståelse genom att 
generalisera resultaten till teorin, och på så sätt även vi bidra till att förbättra 
denna. 
  

 Bekräftelse: Denna punkt berör objektivitet, något som har varit svårt att 
uppnå då studien har en tolkande ansats. Bryman och Bell (2011) anser att en 
studie i hög grad påverkas av forskarens karaktär då det som forskaren tycker 
är viktigt hamnar i fokus samtidigt som forskaren gör subjektiva tolkningar 
av respondenternas svar. Då forskarens förförståelse styr forskningen 
(Gummesson, 2004) har stor vikt lagts vid att ovan beskriva den så utförligt 
som möjligt (se 2.2 förförståelse och förståelse). 
 

 Pålitlighet: Kriteriet handlar om huruvida studiens resultat kan erhållas vid ett 
senare tillfälle, vilket kan vara svårt då studien är beroende av en kontext som 
inte är helt möjlig att återuppfylla. Om studien genomförs igen kommer bland 
annat de svar som erhålls ha påverkats av den tid som har förflutit sedan den 
här studien gjordes. Vidare gör det faktum att intervjuerna har varit 
semistrukturerade, med olika följdfrågor till olika respondenter, att det kan 
vara svårt att få samma eller liknande svar vid ett senare tillfälle. Studiens 
pålitlighet borde även ha ökat till följd av att vi har varit öppna för alternativa 
förklaringar och tillvägagångssätt då vi har delgett vår seminariegrupp och 
handledare allt material.  
 

Sett till Lincoln och Gubas (1985) andra perspektiv, äkthet, kan det vara på sin plats att 
återigen betona att enbart chefernas synsätt har tagits hänsyn till i studien. Medarbetarna 
och övriga intressenters uppfattningar har därmed inte berörts. Målet med studien, vilket 
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även har framkommit tidigare, är att kunna bidra till en ökad förståelse för fenomenet, 
vilket Lincoln och Guba (1985) kallar ontologisk äkthet. Genom att studien tar upp hur 
det ”svenska” ledarskapet utövas i Indien hoppas vi även att svenska chefer som arbetar, 
eller ska börja arbeta, i Indien kan få en bättre förståelse för hur detta kan vara. Ett 
sådant perspektiv innebär även att studien har uppnått en undervisande äkthet (Lincoln 
och Guba, 1985). 

2.6.1 Etik 
För att vi ska kunna upprätthålla en hög standard och en god forskningsetik har ett antal 
etiska krav ställts på oss och vår forskning. Då enbart några aspekter tas upp nedan vill 
vi upplysa läsaren om att samtliga principer som vetenskapsetiska rådet ställer har 
beaktats (Vetenskapsrådet, 2011). 

Ett krav som ställs på den forskning som bedrivs idag är att den ska vara relevant och 
hålla hög kvalitet. Forskningskravet är dock inte det enda kravet som måste tas hänsyn 
till. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) påverkas en intervjuperson av den mänskliga 
interaktionen, vilket gör att moraliska och etiska frågor blir mycket viktiga. Exempelvis 
har individskyddskravet varit av hög prioritet för att respondenten skulle ha förtroende 
för oss och inte undanhålla någon form av information (Vetenskapsrådet, 1990). Detta 
krav syftar till att de personer som vi har intervjuat och deras företag inte ska känna sig 
kränkta, förödmjukade eller på annat sätt ta skada av att ha medverkat i undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 1990). Forskningskravet och individskyddskravet är av stor vikt båda 
två och måste vägas mot varandra i alla situationer (Vetenskapsrådet, 1990). 
Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 
Hur vi har bemött dessa krav beskrivs mer djupgående nedan. 

För att uppfylla informationskravet har vi varit noga med att informera respondenterna 
om vad studien går ut på och vilken roll de spelar för den om de medverkar 
(Vetenskapsrådet, 1990). Vi har dessutom gett individerna möjlighet att ställa frågor till 
oss via mail för att de skulle kunna bilda sig en uppfattning om huruvida de ville 
medverka i studien eller inte, vilket är något som Vetenskapsrådet benämner som 
samtyckeskravet. Dock är kvalitativa undersökningar ofta väldigt öppna, vilket gör att 
det har varit svårt att informera eventuella respondenter om vad exakt det är som de 
väljer att medverka i (Bryman & Bell, 2011). Vi har också i enlighet med 
Vetenskapsrådet (1990) gett respondenterna möjligheten att när som helst dra sig ur 
studien och i samband med detta inte utsatt dem för någon form av påtryckning. 

Då ett av företagens HR-avdelning ville att deras respondenter skulle behandlas 
konfidentiellt har vi valt att göra likadant med samtliga respondenter oavsett vilket 
företag de arbetar på. Med konfidentialitet menas att data som kan användas för att 
identifiera studiens respondenter inte får lämnas ut (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock 
är denna utlämning något som inte kan utlovas respondenterna till fullo. Vissa 
situationer kräver nämligen att individer utanför forskargruppen får ta del av det 
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material som har samlats in vid undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). Exempelvis 
kan det bli aktuellt om en disputand vill se det ihopsamlade materialet eller då andra 
forskare vill använda underlaget för sin forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Däremot 
kommer vi i enlighet med nyttjandekravet, inte att använda eller ge ut den information 
som vi erhåller i kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2007). Under och efter arbetets gång har vi varit noggranna med 
förvaringen av den insamlade empirin samt sett till att upprätthålla konfidentialiteten. 
Om nya forskare i framtiden tar del av materialet blir det upp till dem att tillgodose 
löftet om konfidentialitet och ha materialet i säkert förvar (Vetenskapsrådet, 2011). 

Då alla medverkande ledare ska behandlas konfidentiellt har vi att gett dem fingerade 
namn. Deras företagsnamn kommer inte heller att framgå vilket gör att vi slipper 
problem med att deras identitet skulle kunna listas ut eftersom vissa svenska företag 
kanske inte har så många svenska chefer i Indien. Vi har varit noga med att informera 
alla respondenter angående att deras riktiga namn byts ut mot ett fingerat namn då det 
enligt Grinyer (2002) är mycket viktigt att respondenten inte helt plötsligt ska känna att 
de ”förlorar makten” över sin historia. Dessutom har vi fått ta del av viss 
företagsinformation vilken vi har varit noga med att behandla med försiktighet. 

Slutligen har vi även funderat på hur vår roll har påverkat undersökningen (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Givetvis vill vi försöka följa Kvale och Brinkmanns (2009) kriterier 
för att vara skickliga intervjuare. Vi hoppas därför att vi har varit så kunniga, 
strukturerande, tydliga, vänliga, känsliga, öppna, styrande, kritiska, minnesgoda och 
tolkande som möjligt. Dessa kriterier är uppsatta för att gälla en fenomenologisk 
livsvärldsintervju, men vi anser ändå att de är eftersträvansvärda för oss eftersom de 
även passar in med vårt konstruktivistiska synsätt. 

2.6.2 Källkritik 
De artiklar, böcker och webbsidor som ligger till grund för studiens referensram är 
tidigare forskning som har utförts och publicerats på ett vedertaget sätt. Vi anser att de 
ska hålla en hög kvalitet, något som givetvis blir en subjektiv bedömningsfråga. Det vi 
har funderat över när vi har använt en källa, vilket kan tänkas vara en fingervisning om 
kvaliteten, har exempelvis varit hur en eventuell studie är genomförd, vilket 
förlag/tidsskrift som har publicerat artikeln/boken, vilka källor som har använts och 
vilket angreppssätt författarna har. När det gäller böcker har vi framförallt också behövt 
fundera över hur relevanta äldre källor är idag, vilket vi har arbetat med genom att 
kontrollera källornas ursprung (Svenning, 2003). För de internetkällor som har använts 
har vi utöver ovanstående även framförallt tagit hänsyn till om den som står bakom 
informationen kan anses vara trovärdig (Svenning, 2003). 

En svårighet med att läsa forskningslitteratur har dock varit att den är komplex och svår 
att förstå. Likaså har det varit besvärligt att bedöma hur pass relevant eller viktigt 
materialet är. Då vi har läst ganska mycket litteratur har vi lagt märke till att vissa 
författare citeras i en större utsträckning än andra. Detta har vi tolkat som att författarna 
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är pålitliga och relativt bra källor i det aktuella sammanhanget. Artiklar som finns i 
databasen Scopus har innan publicering blivit granskade av andra forskare. Dessutom 
har det via Scopus varit möjligt att få fram hur många andra forskare som har citerat 
artiklarna, vilket vi därför har använt som en viss hänvisning om hur viktig en viss 
artikel kan anses vara. Vi har dock haft överseende för att nyare artiklar inte har haft 
samma möjlighet att ännu bli citerade. Gällande alla källor har vi alltid försökt att gå 
direkt till originalkällan för att kunna säkerställa att den faktiskt säger det som en annan 
författare påstår att den gör (Hultén et al., 2007). I enstaka fall har detta inte varit 
genomförbart då exempelvis äldre böcker och vissa artiklar har varit omöjliga att få tag 
i. Om informationen har setts som användbar har vi ändå valt att inkludera källan om 
andrahandskällan har ansetts vara trovärdig, samtidigt som vi i referensen har varit 
tydliga med att det är just en andrahandskälla som vi har använt. 

När det gäller de källor som studien bygger på kan viss kritik ges åt Yins (2009) 
positivistiska synsätt. Dock har han inte använts som källa där detta synsätt skulle 
kunna motsäga vår konstruktivistiska syn. Dessutom förekommer han som källa i annan 
mer etnografiskt inspirerad metodlitteratur som Merriam (1994), Denscombe (2009) 
och Hamel et al. (1993), vilket visar på det inflytande han har. Vidare behandlar Kvale 
och Brinkmann (2009) intervjuer ur ett fenomenologiskt perspektiv. De har trots detta 
använts som källor då det fenomenologiska perspektivet är närbesläktat med det 
konstruktivistiska (Bryman & Bell, 2011), samt då författarna är kända och väl använda 
som källor inom företagsekonomin. Som ovan nämnts bygger referensram i största 
möjliga mån på forskningsgrundad litteratur. Ett möjligt undantag är en bok utgiven på 
Springer förlag. Det är svårt att avgöra huruvida denna bok bygger på forskning, men då 
vi anser att källan är trovärdig och relevant i sitt sammanhang har vi ändå valt att 
använda den. Läroböcker har i regel inte heller använts i studien förutom på två ställen 
där forskarna Eriksson-Zetterquist och Styhres (2007) lärobok ligger till grund för att 
introducera ett nytt ämne medan Forslunds (2009) lärobok ger en definition på chefskap 
och management. 

Sett till empirin består denna enbart av primärdata. Nackdelen med detta är enligt 
Ghauri & Grønhaug (2005) att den kan ta lång tid att samla in, vilket det också har gjort 
om tiden som det har tagit från första kontakten med respondenten tills dess att dennes 
berättelse fanns nedskriven beräknas. En del faktorer som respondenternas begränsade 
tid har påverkat studien genom att några intervjuer har fått flyttas eller avbrytas. En 
nackdel har även varit att vi varit helt beroende av viljan och möjligheten hos de 
medverkande respondenterna att delge information, då denna inte har kunnat inhämtas 
på annat håll.  

De intervjuer som har gjorts är med respondenter vilka har erfarenhet av att vara på 
plats som chefer i Indien. Då samtliga har bott i landet under en längre tid har de hunnit 
bli väl insatta i den indiska kulturen och samhället. Dock kan de ha valt att underhålla 
information som de har ansett vara känslig, vilket indirekt kan ha påverkat studien då 
betydelsefull fakta inte finns med. En annan faktor att vara kritisk mot är ifall 
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respondenten och författaren av en dagbok verkligen är den riktiga författaren (Bryman 
& Bell, 2011). Detta äkthetsproblem har dock kunnat kontrolleras genom att 
dagböckerna har legat till grund för intervjuerna. 

Ödman (2004) nämner även tre viktiga aspekter när det gäller källkritik inom 
hermeneutiken: samtidskravet, tendenser och det beroendekritiska kriteriet. Med 
samtidskravet menas att det iakttagna i en redogörelse bör ligga så nära händelsen i 
tiden som möjligt. Det respondenterna har berättat om något som inträffade för länge 
sedan har vi därför varit mer kritiska mot än nutida händelser genom att inte ta dessa 
berättelser som helt sanna. Intervjupersonerna har även själva sagt att de ibland har 
raljerat och överdrivit vissa historier, även om dock själva kärnan i dem är sann. 
Tendenser handlar om huruvida man kan misstänka att någon har påverkat 
respondentens iakttagelser eller att han/hon med flit ändrat beskrivningen av 
verkligheten till sin egen fördel, något som vi har försökt vara medvetna om. Det 
beroendekritiska kriteriet handlar slutligen om att vi bör granska om de berättelser som 
respondenterna ger oss egentligen ursprungligen kommer ifrån någon annan källa, vilket 
vi dock har haft svårt att göra. Vad Ödman (2004) benämner som akribi (noggrannhet) 
har vi också ämnat uppnå genom att skriva på ett konsekvent sätt, använda ett enhetligt 
referenssystem, citera korrekt samt alltid korrekturläsa. 

2.6.3 Metodkritik 
I hela metodavsnittet ovan förekommer kritik mot de metoder som har använts. Under 
denna rubrik har vi därför valt att presentera den viktigaste kritiken för att ge läsaren 
en sammanhängande bild. 

Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativa undersökningar, likt den här studien, ofta 
kritiseras för att vara mycket subjektiva då de baseras på vad forskaren tycker är viktigt 
och betydelsefullt. Därmed har vi varit noga med att förklara hur vår förförståelse har 
utvecklats under studiens gång. Vidare säger Bryman och Bell (2011) att ett ännu större 
problem är att kvalitativa studier inte går att replikera på grund av sitt ostrukturerade 
sätt och forskarens fyndighet. Då det är studieobjektens subjektiva upplevelser och svar 
som har fokuserats innebär detta således att studien är svår att göra om. I sammanhanget 
bör dock nämnas att vårt konstruktivistiska synsätt har varit svårt att upprätthålla 
eftersom vi som forskare har applicerat specifika identiteter på våra studieobjekt (se 6.4 
Diskussion om förhållningssätt, för vidare resonemang kring detta). Likaså har kritiken 
mot kvalitativa studier angående brist på transparens (Bryman & Bell, 2011), det vill 
säga hur en forskare har gjort och hur den har kommit fram till studiens resultat, 
medfört att en utförlig beskrivning av genomförandet inkluderas i detta kapitel. Dock 
kan det faktum att vi har valt bort att presentera några intervjuer göra att det är svårare 
för oss att redovisa hur vi har kommit fram till studiens resultat och därmed hindra 
studien från att uppnå fullständig transparens. En annan kritik mot kvalitativa 
undersökningar är att det är svårt att veta hur resultaten ska kunna generaliseras då 
exempelvis ett case inte anses kunna representera en hel population (Bryman & Bell, 
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2011). Målet med denna studie har dock inte varit att göra en analytisk generalisering 
utan att generalisera resultaten till teori, varför ett statistiskt urval inte gjordes. 

Ytterligare en viktig punkt att beakta är att samtliga respondenterna inte skrev dagbok. 
Detta gjorde att vi inte nådde fullt så djupt i alla intervjuer som vi hade önskat. 
Dessutom blev det inte lika många Skypeintervjuer som vi först hade räknat med då 
okända faktorer, så som respondenternas internetanslutning, inte fungerade tillräckligt 
väl. Om det hade gått att genomföra fler Skypeintervjuer finns även möjligheten att de 
enskilda intervjuerna hade kunnat bli djupare än vad de blev över telefon. 

 



24 
 

3 Teoretisk referensram 
För att kunna förklara hur de svenska cheferna ser på sin svenskhet i sitt ledarskap i 
Indien presenteras först teorier om etnicitet och social identitet. Då vi ser ledarskap 
som en relation mellan chefer och underordnade följer därefter ett avsnitt om 
postkolonial teori för att kunna förstå förbindelsen mellan svenska chefer och indiska 
medarbetare. Då studiens syfte handlar om svenskheten i ledarskapet skildras vidare 
teorier om ledarskap. Under denna rubrik behandlas ”svenskt” ledarskap för att se hur 
de svenska chefernas ledarskap förhåller sig till detta. Under denna rubrik följer även 
ett avsnitt om ”indiskt” ledarskap för att begripa vad som, förutom relationen med 
medarbetarna, påverkar svenska chefers ledarskap i Indien. För att till fullo förstå hur 
medarbetarna kan påverka ledarskapet, behandlas därefter leader-followerteorin. 
Slutligen avslutar vi referensramen med en sammanfattande bild av hur teorierna 
hänger samman.  

3.1 Etnicitet 
Inom antropologin betyder ordet identitet att ”vara densamma som sig själv” eller att 
”vara annorlunda” (Eriksen, 1998 s. 79). Etniciteten, det vill säga den etniska 
identiteten, är en ständig utvecklingsprocess (De Vos, 2006) där denna är en medveten 
del av en själv (De Vos & Romanucci-Ross, 2006). Enligt De Vos (2006) är språket ett 
av de mest karaktärsfulla dragen i den etniska identiteten och därför mycket viktigt för 
att kunna hålla en separat etnisk identitet. Jenkins (1997) säger vidare att etnicitet är 
komplexa register som människor upplever, använder, lär sig och gör i deras dagliga liv. 
Därmed kan en känsla för sig själv och en förståelse för andra ständigt konstrueras. 
Etnicitet blir då något som karaktäriserar någon annan snarare än sig själv. Enligt 
Jenkins (1997) måste vi därför påminna oss själva om att vi allihop tillhör en etnicitet. 

De Vos & Romanucci-Ross (2006) menar att etnisk identitet handlar om att vara 
medveten om vad och vem man är i förhållande till en social grupp. Att definiera sig 
själv i sociala termer är enligt De Vos (2006) grundläggande för det mänskliga behovet 
att tillhöra och överleva. Vid olika tillfällen spelar den etniska identiteten mer eller 
mindre roll både inom den etniska gruppen samt i relation till andra etniska grupper 
(Eriksen, 1998). Essers et al. (2010) säger således att etnicitet inte är statiskt utan något 
som ständigt förändras i en dialog med andra. En etnisk identitet utvecklas därför också 
över tid och kan således ha olika betydelse under en livstid då man jämför sig med olika 
typer av grupper (De Vos & Romanucci-Ross, 2006). Exempelvis behöver den inte 
spela en stor roll i förhållandet mellan kollegor medan en skandinavisk identitet kan 
vara som starkast när en skandinav träffar människor från skandinaviska länder 
utomlands (Eriksen, 1998). Trots att etniciteten är föränderlig i nutiden menar dock De 
Vos (2006) att etnicitet är en känsla av kontinuitet med det verkliga eller upplevda 
förflutna, vilket är en upplevelse som underhålls och är en viktig del i en persons 
självdefinition. 
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Människor har flera olika identiteter och det varierar när och hur en viss identitet blir 
betydelsefull. Enligt Liu et al. (2002) är nationell eller etnisk identitet exempel på 
gruppidentiteter som kan innehas samtidigt eller alternativt. Nationell identitet, nationer, 
eller nationalitet, är enligt Jenkins (1997) alltid hänförligt till etnisk identitet och mellan 
dessa är det svårt att dra en klar linje. Han säger att all form av ”nationalism” är 
variationer på etnisk kollektivitet då historien är betydelsefull och etniciteten är ett 
kriterium för medlemskap i nationen. En nation kan således bestå av flera etniska 
minoriteter (Ehn, 1993). Jenkins (1997) menar även att vår nationella identitet ofta kan 
vara lättare att uppleva än vår etnicitet, då den exempelvis genom våra pass är mer 
synlig. Eriksen (1998) säger också att det finns ett nära samband mellan identiteter och 
sociala omständigheter och att identiteter kan ändras i takt med att samhället ändras. 
Etnicitetens betydelse skiftar alltså med situationen och påverkas i hög grad av 
individerna själva då det är de som bestämmer hur viktig den är. För att den etniska 
identiteten ska ha en betydelse för individen måste den ge personen något som den 
uppfattar som värdefullt (Eriksen, 1998). Då den etniska identiteten är föränderlig, 
beroende av situationen och till stor del påverkas av individen själv kan den enligt 
Eriksen (1998) sägas vara en förhandlingsprocess. 

Etnisk identitet kan också vara både en reaktion på hot utifrån samt verktyg i en politisk 
kamp (Eriksen, 1998). Etniciteten upplevs även som mest betydelsefull när den ses som 
hotad, exempelvis på grund av demografiska förändringar eller migration. Vid tider av 
förändring behövs en etnisk symbolik som språk, religion, livsstil eller släktskap för att 
upprätthålla den. Etnisk identitet har på så sätt en koppling till det förflutna (Eriksen, 
1998). Ghorashi (2002) menar att den inbäddade historiens betydelse gör att människor 
inte ändrar sin identitet frivilligt. En förändring sker genom en förhandling med både 
gamla och nuvarande sammanhang. För det andra säger Ghorashi (2002) att människor 
inte alltid medvetet väljer identitet då historien är något som är djupt rotad och ger 
riktlinjer för hur vi tänker och agerar. 

Då sociala relationer och social organisation är av betydelse inom vårt valda synsätt på 
etnicitet är det enligt Eriksen (1998) viktigt att förstå hur kategoritillhörighet och 
klassificering blir meningsfulla för individen för att förstå etnisk identitet. Många, men 
inte alla, delar in världen i etniska stereotyper. Inom socialantropologin betyder 
begreppet stereotyper just den “konsekventa tillämpningen av standardiserade 
föreställningar om vad som kulturellt utmärker en grupp” (Eriksen, 1998 s. 34). Detta 
innebär att en föreställning om andra individers styrkor och svagheter finns samt att 
dessa regelbundet styr förhållandet mellan individerna och/eller grupperna. Vidare 
tenderar stereotyper att vara nedsättande men behöver inte vara det, dock betonas ofta 
den egna gruppens överlägsenhet. Ibland dras alla andra över en kam och uppfattas 
därmed som mer eller mindre lika jämfört med den egna kategorin. Stereotyper behöver 
därmed inte vara sanna, men de hjälper till att skapa ordning i en komplex och social 
värld. Detta gör det möjligt och lätt att dela in världen i olika slags människor, vilket 
även är mycket betydelsefullt för att kunna urskilja den egna gruppens gränser. Enligt 
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Eriksen (1998) kommer olika aktörer att utveckla olika standardiserade typer av 
beteenden mot olika kategorier av andra.  

Då etnicitet är en aspekt av att personer ser sig själva som kulturellt avskilda från andra 
grupper, kan etnicitet enligt Yelvington (1991) också definieras som en social identitet. 
Identiteten är social på så sätt att det handlar om en individs deltagande i sociala 
grupper. Yelvington (1991) menar att fördelarna med att se etnicitet som social identitet 
är att känslor som hör samman med etnicitet kan förklaras samt att individer känner en 
gemensamhet. Då social identitet och etnicitet är nära sammankopplade följer nedan 
teorier kring social identitet. 

3.2 Social identitet 
Identitet handlar enligt Nilsson (2006) om hur människan upplever sig själv och att vara 
densamma över tid. Enligt Oyserman och Packer (1996) är identitet något som 
konstrueras och även ständigt omkonstrueras, vilket således stämmer väl in med vårt 
konstruktivistiska synsätt. Identiteten skapas i både sociala och subjektiva processer, 
vilka även kan ses som förhandlingsprocesser (Oyserman & Packer, 1996). Då en 
individ aldrig kan se sig själv utifrån blir den subjektiva uppfattningen om identiteten 
därför en spegling genom andra (Lührmann & Eberl, 2007). Chen et al. (2006) håller 
således med Oyserman & Packer (1996) om att vilka vi är inte enbart beror på personlig 
identitet utan även på social identitet, en själv i relation till “viktiga” andra. Då 
ledarskap handlar om att ha en relation med sina underordnade (Uhl-Bien, 2006) blir 
den etniska, men även den sociala identiteten, som svensk viktig att förstå för att kunna 
uppnå studiens syfte. 

Social identitetsteori (SIT) handlar om hur gruppidentitet påverkar mänskligt beteende 
genom att individer tenderar att klassificera sig själva och andra i sociala kategorier 
(Nkomo & Cox, 1996). Teorin har sitt ursprung i de tankar som Henri Tajfel och John 
Turner presenterade under 1970-talet. Tajfel (1972, i Hogg & Terry, 2000) 
introducerade social identitet genom att diskutera hur sociala kategoriseringar av en 
själv och andra skapar jaget. Social identitet är därför individens vetskap om att den hör 
till en viss social grupp och flera sociala identiteter kan innehas samtidigt. Då grupper 
bara existerar i förhållande till andra grupper fås den sociala identiteten i relation till 
varandra. Turner (1975) diskuterade vidare att social identitet vilar på sociala 
jämförelser, vilka handlar om att skapa favorisering av den egna gruppen för att på så 
sätt uppnå en bättre egen självkänsla. Crocker och Luthanen (1990) menar även att ju 
mer vi känner oss tillhörliga en grupp, desto starkare anses hot vara som kommer 
utifrån.  

Ur social identitetsteori har sedan social kategoriseringsteori utvecklats, vilket idag är 
en viktig komponent i SIT (Hogg & Terry, 2000). Denna teori handlar enligt Hogg och 
Terry (2000) om hur personer delar in världen i in- och utomstående grupper 
(inomstående är sådana i vilka individen själv ingår), dock ses på så sätt inte individens 
unikhet. Social kategorisering av egna och andra grupper förstärker det som uppfattas 
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som likheter inom dessa grupper. Alla grupper representeras sedan av så kallade 
prototyper. Dessa gör att likheter inom och skillnader mellan grupper maximeras. 
Prototyper, vilka inte nämns i den sociala identitetsteorin, är därmed centrala i den 
sociala kategoriseringsteorin. Dessa prototyper kan sägas vara den exemplariske eller 
ideale medlemmen i en grupp eftersom de har alla de egenskaper som karaktäriserar en 
grupp och skiljer den från en annan. Även det egna jaget jämställs med synen på den 
egna grupp-prototypen. Förändringen av jaget, exempelvis självuppfattning och 
beteende, beror således på grupp-prototypen. Prototyper är i sin tur beroende av 
omgivningen och vilka andra grupper som finns nära till hands att jämföra sig med. Om 
jämförelsegrupperna ändras leder det till att prototyperna ändras vilket mynnar ut i att 
den egna självuppfattningen modifieras då individen likställer sig själv med den egna 
gruppens prototyp. Social identitet är därför något dynamiskt och mottagligt för det som 
finns runt omkring (Hogg & Terry, 2000). 

Social identitetsteori inom ledarskap är influerad av både den sociala identitetsteorin 
samt den sociala kategoriseringsteorin (Hogg, 2001). Inom ledarskap handlar social 
identitet om hur de medlemmar som ses som prototyp för en viss grupp har lättare att bli 
ledare och ju mer av prototyp en ledare är desto effektivare anses personen vara. Ledare 
måste därför försöka utforska och härma relevanta prototyper i sin grupp för att vara 
effektiva (Hogg, 2001). Detta innebär att sociala minoriteter således kan ha svårt att 
anta en ledarroll i vissa sammanhang då de kan ses som mindre prototypiska (Hogg & 
Terry, 2000). Många gånger kan ledare från andra grupper känna press att bete sig 
liknande som ledaren från den dominerande gruppen (Eagly & Chin, 2010). Fler olika 
faktorer inom identitet kan vara av betydelse för att förstå ledarskapsprocessen. 
Lührmann och Eberl (2007) nämner exempelvis att identitet handlar om 
överensstämmelse och autencitet, motivation samt relationer. De menar att ledare måste 
se vilka förväntningar deras omgivning har och anpassa sig till dessa för att kunna ses 
som ledare samtidigt som de måste kommunicera vad de själva står för. Enligt Lord et 
al. (1999) är både underordnade och ledare motiverade att agera på ett sätt som är i 
konsistens med deras identiteter. Samtidigt är ledarens identitet en direkt koppling till 
relationen mellan ledaren och de underordnade (Gardner & Avolio, 1998). 

Oyserman och Packer (1996) säger dock att sociala grupper inte räcker för att förstå och 
analysera hur identiteten skapas utan att flera nivåer måste beaktas. Dessa nivåer är: 
vilken specifik situation som finns här och nu, de sociala kontexter i vilken situationen 
är inbäddad samt historien och den kulturella miljön. På alla dessa nivåer kan 
tolkningar göras och med hjälp av bakgrunden kan därför identiteten hos en person 
tolkas. Således fortsätter referensramen med teori kring postkolonialism då vi anser att 
detta är en relevant kontext för att till fullo kunna förstå det ”svenska” ledarskapet i 
Indien utifrån relationen mellan de svenska cheferna och de indiska medarbetarna. 
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3.3 Postkolonial teori 
Enligt Prasad (2003) har de flesta forskarna inom management och organisationsteori 
tenderat att ignorera postkolonialismen. Den postkoloniala teorin handlar enligt 
Eriksson-Zetterquist och Styhre (2007) om hur den västerländska kulturen helst vill 
underordna andra kulturer. Därmed har den kolonialisering som skett sedan 1400-talet 
haft en stor påverkan på både de kolonialiserade delarna av världen samt på de 
europeiska kulturerna. Den västerländska kolonialismen handlade dels om att 
tvångsmässigt ta över andra länder, dels om att göra om icke-kapitalistiska ekonomier 
för att stärka den kapitalistiska utvecklingen i Europa (Loomba, 2008). På så sätt kom 
de koloniserade länderna att bli beroende av moderlandet (Loomba, 2008). Enligt 
Prasad (2003) handlade den västerländska kolonialismen dock inte bara om att skapa ett 
politiskt, militärt och ekonomiskt lika herravälde utan också om att införa samma kultur 
och ideologi i de kolonialiserade länderna. Med postkolonialismen menas inte något 
som bokstavligen efterträder kolonialismen efter dess slut utan ett ifrågasättande av den 
koloniala dominansen och dess efterverkningar (Prasad, 2003). Postkolonialismen bör 
enligt Loomba (2008) ses som ett deskriptivt begrepp för att beteckna den 
befrielseprocess för de människor, vars samhällen har varit koloniserade. Teorin 
försöker således undersöka den komplexa dynamiken i den västerländska kolonialismen 
och dess motstånd, samt visa på betydelsen av kolonialismen för människor i både väst 
och icke-väst (Prasad, 2003). 

In the range of responses created by the ambivalence of the colonised subject to the culture 
of the ruling race, admiration and idealisation are situated at one end, just as the anti-
colonial, tactical, and opportunistic responses that were used to ultimately erode British 
authority are at the other. (Sharma, 2011 s. 354) 

Då Indien styrdes av Storbritannien under ungefär 200 år finns det idag enligt 
Kobayashi-Hillary (2004) många kopplingar mellan landet och västvärlden. Exempel på 
detta är cricket, te, titlar, beundran för engelsk litteratur, demokrati, parlament, klass-
system, rättssystem samt engelska som språk för kultur och administration. 
Kopplingarna är många men trots detta är Indien olikt Storbritannien. Som citatet ovan 
visar har indierna också en hat-kärlek till britterna efter deras tid som kolonisatörer. En 
innebörd av detta är att utländska personer lätt accepteras i affärssammanhang då 
indierna är vana vid utlänningar på grund av landets historia, däremot är de 
misstänksamma mot de orättvisor som dessa personer kan föra med sig (Kobayashi- 
Hillary, 2004). 

Said (1993) pratar också om att förhållandet mellan de västerländska länderna och 
Orienten är ett maktförhållande där västvärlden dominerar. I boken Orienten (1993) 
beskriver Said hur Orienten framstår som något mycket annorlunda. Dock säger han att 
själva begreppet Orienten är svårdefinierbart men att det ofta handlar om att en individ 
ser ett område som ”vårt” och ett annat område som ”deras”. De geografiska linjer som 
skiljer dessa områden åt är individuella och därmed godtyckliga. Said(1993) talar om 
hur västvärlden har fått en falsk bild av länderna i Öst och hur människor i Väst ser 
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Orienten som något gåtfullt och mystiskt. Boken Orienten är viktig inte bara för att 
kolonialismen handlade om militäriskt våld, ekonomisk kontroll och underkastelse utan 
även därför att den tar upp dominansen (Jenkins, 1997). Said (1993) menar att 
Orientalism har tre närbesläktade betydelser. Dels är det ett vetenskapligt fenomen, dels 
ett västerländskt tankesätt om Orienten. Den tredje betydelsen inbegriper de andra två 
och innebär ett sätt att hantera Orienten. Orientalism är således något komplext, en 
samling representerbara, materiella, institutionella sätt som gjorde att västerlandet 
exempelvis kunde hantera Orienten på ett politiskt, sociologiskt, vetenskapligt sätt. 

Vidare menar Said (1993) att Orienten är ett europeiskt påhitt snarare än ett geografiskt 
faktum samt att det är ett av Europas mest återkommande synsätt på “den andre”. Ett av 
de främsta påhitten inom Orientalismen är att Öst och Väst är två helt motsatta sidor och 
att invånarna i dessa inte ingår i samma mänsklighet. Enligt Loomba (2008) har språket 
och litteraturen varit en av orsakerna till att det europeiska jaget är en motpol till ”den 
andre”. Vid jämförelser förknippas Väst alltid med den överlägsna faktorn (Said, 1993). 
Orientalism har således blivit ett resonerande fenomen kring vad det enligt västerlandet 
innebär att vara från Orienten. Detta tankesätt innefattar många stereotyper som 
orientaliskt envälde, glans, elakhet, sensualitet, osanningsenlighet, intriger, tröghet, 
bakåtsträvande med mera. Orienten porträtteras därför som ett land som måste 
underkuvas och berättigade därför en kolonialisering redan på förhand (Said, 1993). 
Said har dock fått kritik för att han inte ser några variationer i hur västerlandet uppfattar 
Orienten (Jenkins, 1997). 

3.4 Ledarskap 
“There are almost as many different definitions of leadership as there are persons who 
have attempted to define the concept” (Stogdill, 1974 s. 7). Så här lät det för ungefär 40 
år sedan, men än idag kan flera olika betydelser tillskrivas begreppet. Detta virrvarr av 
ledarskapsdefinitioner har gjort att vi har bett våra empiriska källor att förmedla hur de 
ser på ledarskap. Deras synsätt har sedan legat till grund för analysen av studien. För att 
förstå våra intervjupersoners utsagor bättre har vi dock valt att först presentera en kort 
genomgång om vad innebörden av ledarskap kan vara. 

Ett sätt för forskare att utröna vad som menas med ledarskap har varit att försöka 
jämföra föreställningen med andra begrepp, exempelvis management. Majoriteten av 
den forskning som har gjorts ser ledarskap och management som två skilda element 
med olika funktioner, filosofier och resultat (Kotterman, 2006; Toor & Ofori, 2008). 
Ledarskap beskrivs som att ha till uppgift att bygga hållbara och långsiktiga visioner 
och nätverk, ge vägledning och styra följeslagarna mot ett gemensamt mål medan 
management tar hänsyn till planering, budgetering, organisering och kontroll (Kotter, 
1988; Toor & Ofori, 2008). Processen att kontrollera människor kan vara väldigt olik 
den process som används för att motivera dem och det här tar sig till uttryck i 
litteraturen där management framställs som mer formellt och universellt än ledarskap 
(Kotter, 1988). Dock anser Kotter (1988) att begreppen snarare ska ses som 
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komplement än som åtskilda. Exempelvis krävs planering och budgetering för att skapa 
strategiska dagordningar och likaså behövs samarbeten med chefer och personal för att 
skapa nätverk med starka organisationer (Kotter, 1988). Alvesson och Spicer (2011) 
delar samma tankar då de menar att managers förlitar sig på byråkratiska processer men 
att de även försöker skapa acceptans och engagemang för de planer, regler och mål som 
ska genomföras. Det sistnämnda hävdar författarna till viss del suddar ut gränserna 
mellan ledarskap och management då detta kräver att hänsyn tas till vad andra 
människor tycker för att bli bra och effektivt. Alvesson och Spicer (2011) är således av 
åsikten att ledarskap och management ska ses som ett sammanflätat begrepp. Det är 
även de tankar som vi inledningsvis har utgått ifrån i studien. 

Vidare hävdar Alvesson och Spicer (2011) att många av de individer i en organisation 
som förväntas utföra ledarskap innehar en formell position till exempel som manager, 
fackmedlem eller styrelsemedlem. En stor del av dessa individer har blivit befordrade 
till följd av att de besitter sådana egenskaper som hör ledarskap till, exempelvis rätt 
utbildning, intelligens och erfarenhet (Alvesson & Spicer, 2011). Kotter (1988) delar 
samma åsikt. Han anser att ledarskap används på två olika sätt till vardags: (1) för att 
hänvisa till den process där en eller flera grupper flyttas från punkt A till B (mestadels 
utan tvång) eller (2) då en individ i en viss position förväntas uppfylla ledarskap enligt 
punkt 1. Dessa två typer av ledare benämner litteraturen: formella och informella 
(Bryman et al., 2011; Bass & Bass, 2008). Den informelle ledaren är den som utövar 
ledarskap enligt Kotters punkt 1, medan den formella ledaren är den som utövar 
ledarskap enligt punkt 2. Skillnaden dessa begrepp emellan är att den formella ledaren 
har blivit utsedd till att inneha en formell position och förväntas att leda, medan en 
informell ledare har blivit utsedd av gruppen att leda (Schneier & Goktepe, 1983) och 
har påverkan över de andra gruppmedlemmarna (Hollander, 1961; Pescosolido, 2002). 
Dock har vi valt att enbart studera chefer som utövar formellt ledarskap i den här 
studien. Då detta innebär att individerna har blivit tilldelade och besitter en formell 
position är det därmed Kotters punkt 2 ovan som kommer att undersökas. 

Alvesson (1996) menar att många av de teorier som finns inom ledarskap är 
objektivistiska till följd av att forskning inom området tidigare har dominerats av 
positivistiska och neopositivistiska synsätt där fokus har varit på att försöka erhålla 
neutralitet och generaliserbarhet. Dessa teorier antar att det finns klara och distinkta 
ledartyper och delar in ledarna därefter, exempelvis kan ledarskapet vara transformativt 
eller transaktionellt (Burns, 1978; Bass & Avolio, 1994), ledarstilen kan vara auktoritär 
eller demokratisk (Tannenbaum & Schmidt, 1958), ledaren kan vara relationsorienterad 
eller uppgiftsorienterad (Likert, 1961) och så vidare. Denna objektivistiska indelning av 
ledarskap ställer Alvesson och Spicer (2011) sig kritiska mot. De menar att ledarskap är 
ett komplext fenomen där ingen generell sanning går att urskilja. Därmed är det heller 
inte möjligt att mäta det med hjälp av standardiserade skalor. Vidare visar forskning att 
ledare ofta pendlar mellan olika typer av ledarskap (Alvesson & Svenningson, 2003), i 
vissa situationer är de exempelvis uppgiftsorienterade medan de i andra är 
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relationsorienterade (Alvesson & Spicer, 2011; Amabile et al., 2004, Blake & Mouton, 
1964). Enbart i enstaka fall kan ett entydigt ledarskap urskiljas hos ledaren (Alvesson & 
Spicer, 2011). Detta har medfört att vi i enlighet med Alvesson och Spicers (2011) 
tankar, inte har valt att göra någon större åtskillnad mellan vad som kan ses som olika 
ledarstilar. Likaså kan vissa egenskaper förknippas med en viss ledarstil (Holmberg & 
Åkerblom, 2006). Till följd av att vi inte har valt att göra någon åtskillnad på 
ledarstilarna har vi inte heller fokuserat djupare på att koppla de olika egenskaperna till 
diverse stilar. Detta innebär även att både ledaregenskaper och ledarstilar diskuteras om 
vartannat i analysen. Vidare har vi likt resonemanget ovan försökt att undvika 
objektivistiska teorier. Dock har vi ändå fått komplettera med sådana teorier för att 
kunna förtydliga intervjupersonens bild av sitt ledarskap. Vi har därmed medvetet valt 
att inkludera både Hofstedes kulturparametrar och teori grundat på GLOBE-studien för 
att kunna ställa de svenska chefernas subjektiva upplevelser mot dessa generaliseringar.  

3.4.1 ”Svenskt” ledarskap 
Somliga forskare undersöker om det finns ett utmärkande ”svenskt” ledarskap. 
Exempelvis har Holmberg och Åkerblom (2006)7 utifrån analyser och jämförelser av 
GLOBE-studiens undersökningar lyckats finna attribut som särskiljer ”svenskt” 
ledarskap från andra sorters ledarskap. Forskarna påträffade två viktiga 
ledarskapsegenskaper som var distinkta för ett ”svenskt” ledarskap, nämligen 
teamorientering och delaktighet. En ledare med dessa egenskaper har exempelvis 
förmågan att koordinera och upprätthålla ett team vars medlemmar samarbetar jämlikt 
och solidariskt (Holmberg & Åkerblom, 2006). Vid undersökningen fann forskarna 
även faktorer som rankades högt vid en nationell jämförelse av 
ledarskapskaraktäristiska men som inte var utmärkande vid en global jämförelse, 
exempelvis självgående och oberoende. Detta tolkade forskarna som en följd av att 
attributen var framträdande för ledarskap i många andra länder utöver Sverige. Sett ur 
ett inrikesperspektiv förmedlade studien att den svenska ledaren föredrar teamwork och 
konsultation framför att ge instruktioner och övervakning. Majoriteten av de svenska 
mellanchefer som studien grundades på menade även att en utomordentlig svensk ledare 
besitter egenskaper som kan hänföras till ett karismatiskt ledarskap. Dock rankades de 
svenska ledarna inte speciellt mycket högre än övriga ledare på de aspekterna, varför 
dessa egenskaper ses som generella för ledarskap (Holmberg & Åkerblom, 2006). 

                                                 
7 Holmberg och Åkerbloms (2006) undersökning baseras på GLOBE-studiens insamlade enkätsvar 
från mellanchefer inom livsmedel, telekommunikation och finans i ett 60-tal olika länder. Enkäterna 
var utformade med 112 frågor om ledarskapsbeteende där respondenten med hjälp av en Likertskala 
fick fylla i hur väl olika beskrivningar utmärkte eller bidrog till ett utmärkt ledarskap. Med hjälp av 
GLOBE-studien studerade och analyserade Holmberg och Åkerblom först ledarskap i Sverige för att 
sedan jämföra dessa resultat med liknande data från andra länder. 
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Vidare tolkar Jönsson (1995)8 “svenskt” ledarskap utifrån fyra teman: det är oprecist 
och otydligt, det har en internationell orientering, det handlar om att få andra med sig 
och byggs på saklighet. 

”Svenskt” ledarskap är oprecist och otydligt 
En brist med detta karaktärsdrag är att det kan leda till frustration i situationer där 
underordnade förväntar sig att chefen ska tala om vad som ska göras och vem som är 
ansvarig (Jönsson, 1995). Dock menar Jönsson (1995) att detta sätt att leda även är en 
styrka då underordnade ges möjlighet att agera kreativt och ta eget ansvar. Vid 
diskussioner kan medarbetarna bidra med sina kunskaper samtidigt som de får allmänna 
ramar att rätta sig efter inom vilka lösningar ska utvecklas när ansvaret för problemet 
har delegerats (Jönsson, 1995). Diskussioner på alla nivåer i företaget och teamwork 
menar Jönsson (1995) är en fördel vid svenska företag, samt något som bidrar till att 
anställda blir välinformerade och kan sätta sin egen kunskap i relation till problemet i 
fråga. Den diffusa ledarskapsstilen menar han till viss del kan kompenseras av 
strukturerade stabsinsatser, men att intuitiva bedömningar blir en viktig del av 
ledarskapet då chefen verkar i en otydlig och föränderlig miljö. 

Internationell orientering 
Jönsson (1995) anser att många svenska företag har en gedigen erfarenhet av global 
verksamhet och att en etablering i utlandet krävs för att företaget ska kunna växa. 
Vidare framhäver han att svenska chefer är relativt bra på språk och att lyssna, samt att 
de har en tendens att ta seden dit de kommer. 

Att få andra med sig 
Innan ett beslut fattas menar Jönsson (1995) att den svenska chefen genomför 
översiktliga och snabba analyser samt rådfrågar sina medarbetare. I efterhand när mer 
kunskap och erfarenhet har samlats in görs eventuella förändringar (Jönsson, 1995). Då 
det på förhand inte finns en detaljerad, utarbetad plan att följa anser Jönsson (1995) att 
det blir desto viktigare att chefen är en god lyssnare, samt har en bra argumentations- 
och övertalningsförmåga. Vid meningsskiljaktigheter konsulterar snarare än 
konfronterar chefen sina medarbetare, vilket öppnar upp för fler åsikter och möjlighet 
att justera visionen vid bra argument (Jönsson, 1995). I ”svenskt” ledarskap finns som 
ovan förmedlats en lojalitet att lyssna på olika parter innan ett beslut fattas, vilket även 
skänker lojalitet mot ledningen då den anställde vet att den blir hörd när den har en 
mening (Jönsson, 1995). 

Saklighet 
Jönsson (1995) förmedlar en bild av ”svenskt” ledarskap där professionalism 
förekommer och befordran baseras goda prestationer. Sakliga diskussioner sker på alla 

                                                 
8 Jönssons (1995) tolkningar grundas på 22 intervjuer med framstående svenska företagsledare inom 
näringslivet, vilka berör deras karriärer samt olika händelser som har påverkat deras syn av ett bra chef- 
och ledarskap.  
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nivåer i företaget och vanligtvis uppmuntras anställda att ta upp problem med sin chef 
eller gå direkt till den individ som kan finna lösningen. Detta innebär enligt Jönsson att 
de anställda är väl insatta i företagets affärer och att chefen inte har ett 
informationsövertag, vilket är fallet i hierarkiska organisationskulturer. 

Som nämndes i inledningskapitlet är Hofstede9 en annan teoretiker inom området. Han 
använder sig av fyra parametrar för att mäta och jämföra kulturer i olika länder. Dessa 
är: maktdistans, individualism/ kollektivism, maskulinitet/femininitet och osäkerhets-
undvikande (Hofstede, 2012 a). I slutet av 90-talet lades långtidsorientering till som en 
dimension och under år 2010 adderades ytterligare ett mått att ta hänsyn till, 
eftergivenhet/återhållsamhet10 (Hofstede 2012 a). 

Maktdistans 
Dimensionen maktdistans uttrycker hur väl individer som inte utövar makt i ett 
samhälle förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad (Hofstede, 2012 a). 
Sverige (se bilaga 5) har en förhållandevis låg poäng på denna parameter, vilket bland 
annat innebär att makten är decentraliserad och att kommunikationen är direkt och 
delaktig (Hofstede, 2012 b). Vidare är attityden mot cheferna informell, de tilltalas vid 
sitt förnamn och de förväntas konsultera sina anställda (Hofstede, 2012 b). Några andra 
viktiga begrepp som beskriver maktdistansen i det svenska samhället är: oberoende, lika 
rättigheter och frihet under ansvar (Hofstede, 2012 b). 

Individualism/kollektivism   
Denna parameter tar enligt Hofstede (2012 a) hänsyn till om individerna i ett samhälle 
ser sig själva som individualister (hög poäng) eller kollektivister (låg poäng). Vilken 
ståndpunkt ett samhälle har i denna fråga återspeglas i hur individerna definierar sig 
själva i termer av ”jag” eller ”vi” (Hofstede, 2012 a). Sverige klassas som ett 
individualistiskt land (Hofstede, 2012 b). I en sådan individualistisk miljö görs 
anställning och befordran på sakliga grunder (Hofstede, 2012 b). 

Maskulinitet/femininitet 
Graden av maskulinitet/femininitet tar sikte på vad som motiverar människor, viljan att 
vara bäst (maskulint) eller att göra något individen tycker om (feminint) (Hofstede, 
2012 b). Det maskulina samhället (hög poäng) drivs av konkurrens och prestation, ett 
beteende som grundas i skolan och fortsätter i arbetslivet (Hofstede, 2012 b). Det 
feminina samhället (låg poäng) är istället mera konsensusinriktat. Framgång beskrivs i 
termer av livskvalitet snarare än att sticka ut från folkmassan (Hofstede, 2012 b). Enligt 
Hofstedes skala räknas Sverige som feminint. Slagord i det feminina samhället är 
jämlikhet, solidaritet och konsensus (Hofstede, 2012 b). Vid beslutsfattande involveras 

                                                 
9 Mellan åren 1967 och 1973 samlade Hofstede ihop kulturella data från anställda på IBM i fler än 70 
länder (Hofstede, 2012 a). Utifrån analyser och generaliseringar av dessa uppkom hans berömda 
parametrar. Idag har studien replikerats och utökats för olika internationella populationer och 
ytterligare två parametrar har tillkommit (Hofstede, 2012 a). 
10 Information om denna parameter kommer inte att beskrivas, då den är så pass ny att information om 
Sverige och Indien inte finns att tillgå. 
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medarbetarna i processen och eventuella konflikter löses genom kompromisser och 
förhandlingar (Hofstede, 2012 b). 

Osäkerhetsundvikande 
Parametern osäkerhetsundvikande uttrycker i vilken utsträckning befolkningen känner 
sig obekväm med att framtiden är oviss och i vilken grad samhället har skapat 
föreställningar och regler för att hantera detta (Hofstede, 2012 b). Ett högt 
osäkerhetsundvikande innebär att landet har strikta regler och är intoleranta för 
okonventionellt beteende och idéer medan länder med ett lågt osäkerhetsundvikande har 
en mer avslappnad attityd (Hofstede, 2012 b). Enligt Hofstede är viljan att undvika 
osäkerhet förhållandevis låg i Sverige. Detta innebär bland annat att inställningen till 
regler är att det inte ska finnas fler än vad som behövs, scheman är flexibla och att hårt 
arbete görs när det finns behov av det (Hofstede, 2012 b). 

Långtidsorientering 
Denna dimension kan sägas handla om samhällets sökande efter dygd (Hofstede, 2012 
b), det vill säga huruvida samhället vill erhålla snabba resultat (korttidsorienterat) eller 
har ett mer uthålligt, framtidsorienterat resultatfokus (långtidsorienterat). I Sverige är 
kulturen korttidsorienterad, vilket utöver viljan att få snabba resultat innebär en stor 
respekt för traditioner och en liten benägenhet att spara (Hofstede, 2012 b). 

3.4.2 ”Indiskt” ledarskap 
Kobayashi-Hillary (200411) säger att det ”indiska” ledarskapet ofta kan uppfattas som 
diktatoriskt för den utomstående observatören och menar att indierna accepterar sin 
plats i hierarkin genom den position de har. Vidare menar han att indiska chefer skriker 
ut orders på ett sätt som i de europeiska länderna inte är acceptabelt. Dock ska den 
indiska chefen föregå med gott exempel. Många indiska medarbetare är ofta beroende 
av chefen då de inte är lika självgående och självständiga som en europeisk 
medarbetare. 

Enligt Hofstedes (2012 c) undersökning förekommer en hög grad av maktdistans i 
Indien, vilket innebär att samhället och organisationerna präglas av en hierarki (se 
bilaga 5). I företagen räknar de anställda med att få klara och tydliga instruktioner från 
sin chef, medan chefen i gengäld vill ha lydiga medarbetare (Hofstede, 2012 c). Vidare 
är attityden mot managers formell även om den överordnade kan tilltalas vid förnamn. 

Samhället i Indien ligger något under mitten, åt det kollektivistiska hållet, på skalan för 
individualism/kollektivism (Hofstede, 2012 c). Detta innebär enligt Hofstede att 
individens handlingar är starkt influerade av de sociala grupper som individen har en 
tillhörighet till, exempelvis släkt och familj, grannar, arbetskollegor med mera. 

Enligt Hofstede är Indien mer maskulint än feminint även om skillnaden på skalan inte 
är stor. Däremot utövas maskuliniteten tydligt i termer av att vilja visualisera framgång 
                                                 
11 Kobayashi-Hillary (2004) har skrivit boken Outsourcing to India utifrån egna erfarenheter av Indien 
samt genom flera års intervjuer med författare, akademiker och företagsledare. 
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och makt (Hofstede, 2012 c). Hofstede menar dock att den maskulina effekten dämpas 
något till följd av att Indien är ett spirituellt land som bland annat betonar ödmjukhet. 

Osäkerhetsundvikandet är enligt Hofstede relativt lågt i Indien. Detta innebär att 
toleransen för det oväntade är hög och att ingenting behöver vara perfekt eller gå exakt 
enligt planerna (Hofstede, 2012 c). Människorna i samhället beskriver Hofstede som 
bekväma med att följa etablerade rutiner och processer och att de gör detta utan att 
ifrågasätta. 

Kulturen i Indien är långtidsorienterad (Hofstede, 2012 c). Hofstede beskriver att landet 
har en hög tolerans för olika religiösa syner runt om i världen. Vidare säger han att 
människor i långtidsorienterade länder ofta går en annan väg än den som planerades för 
dem. 

3.4.3 Leader - Follower 
Ett flertal ledarskapsteorier kretsar kring ledarens beteende och egenskaper (Meindl, 
1995; Grean & Uhl-Bien, 1995) och försöker skapa en förståelse för hur dessa påverkar 
ledarens effektivitet i olika situationer (Graen & Uhl Bien, 1995). Enligt Baker (2007) 
har en gemensam syn bland forskare länge varit att det är ledaren som leder och att de 
underordnade intar en passiv roll som lydiga följeslagare. Denna syn har successivt 
förändrats då Baker (2007) i enlighet med många författare ser ledarskap som något 
som skapas i samspel med ledare och underordnade (Hollander, 1993; Jermier, 1993; 
Klein & House, 1995). Hollander (1993, s. 29) uttalar sig exempelvis ”Without 
followers, there plainly are no leaders or leadership”. Det måste således finnas 
individer som är villiga att ledas för att ledarskap ska fungera och personer som inte kan 
tänka sig detta kommer heller inte att vara långvariga i en organisation (Alvesson & 
Spicer, 2011). 

Howell och Shamir (2005) föreslår att dessa villiga individer innehar en aktiv roll i 
ledarskapsprocessen. De förser ledaren med makt, har möjlighet att påverka ledarens 
beteende och bestämmer utfallet av ledarskapsrelationen (Howell & Shamir, 1995). 
Utifrån litteratur och forskning som finns inom området ger Baker (2007) förslag på 
fyra grundläggande principer som definierar en aktiv följeslagare. Dessa är: följeslagare 
och ledare är roller och inte personer med medfödda egenskaper, följeslagare är 
aktiva, följeslagare och ledare delar ett gemensamt mål, följeslagare och ledare måste 
studeras i relation till varandra (Baker, 2007). Då studien är begränsad till att behandla 
svenska chefer med indiska underordnade har dessa principer enbart varit möjliga att 
studera ur ledarens perspektiv. Dock har denna teori varit intressant att ta hänsyn till för 
att förstå vad som kan hända med det “svenska” ledarskapet när det möter indiska 
medarbetare istället för svenska. 

Följeslagare är roller och inte personer med medfödda egenskaper 
Kelley (1988) menar att det som skiljer en ledare från en följeslagare är vilka roller 
individerna tar snarare än deras intelligens eller karaktär. Detta innebär att effektiva 
ledare och följeslagare ofta är samma typer av människor, men som spelar olika roller 
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(Kelley, 1988). Dock behöver tilldelandet av en roll inte betyda att en chef är en bra 
ledare eller att en underordnad är en effektiv följeslagare, då vissa människor undviker 
sina roller eller väljer att utföra dem dåligt (Kelley, 1988). Vidare anser Kelley (1988) 
att de flesta managers tar rollen som både ledare och följeslagare vid olika tidpunkter i 
karriären. En ledare kan dessutom vara chef över underordnade men samtidigt inneha 
rollen som följeslagare gentemot sin egen överordnade chef som då får rollen som 
ledare (Kelley, 1988). 

Följeslagare är aktiva 
Hollander (1992) menar att alla initiativ inte behöver komma från ledaren för att 
ledarskapet ska vara framgångsrikt, utan att även aktiva följeslagare kan bidra till detta. 
Detta medför att rollen som följeslagare inte ska ses som underlägsen och mer passiv än 
rollen som ledare, utan snarare att rollerna ska ses som jämlika (Kelley, 1988). 

Ledare och följeslagare delar ett gemensamt mål 
“Leaders and their employees are like partners in a dance: The experience can be very 
exhilarating, but the dancers can also fall over each others’ feet” (Kets de Vries, 1997 
s. 245). Kets de Vries menar att ledare och deras underordnade har ett delat ansvar för 
att utbytet dem sinsemellan ska fungera. Ledaren blir följeslagare av de mål som de 
underordnade följer, det vill säga organisationens mål, för att de underordnade ska lyda 
och bevilja ledarskapet (Litzinger och Schaefer, 1982). Samtidigt begränsas ledarens 
inflytande över sina underordnade av hur väl dessa väljer att följa organisationens mål 
eller hur mycket de anstränger sig för att uppfylla dem (Vecchio, 1997). 

Följeslagare och ledare måste studeras i relation till varandra 
Hollander (1992) är av åsikten att ledarskap och underordnade ska ses som ett 
ömsesidigt system som kräver synkronisering. Bass och Bass (2008) är av samma 
mening då de anser att de underordnade hjälper ledaren att förstå de uppgifter och 
utmaningar som de står inför. Vidare kan en framgångsrik ledare influera och förändra 
de underordnades beteenden och attityder, samtidigt som de underordnade genom sina 
reaktioner på ledarens påverkan inverkar på ledarens nästkommande beteenden och 
attityder (Bass och Bass, 2008). 

3.5 Sammanfattande bild av den teoretiska 
referensramen 
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För att tydliggöra hur teorierna hänger samman avslutar vi referensramen med en 
sammanfattande illustration av detta. Med start till vänster i figuren kan utläsas att 
teorier om etnicitet och social identitet kommer att användas för att förstå hur de 
svenska cheferna i Indien upplever svenskheten i sitt ledarskap. Vidare kommer teorier 
om ledarskap till hjälp för att vi ska kunna förstå vad de svenska cheferna förhåller sig 
till när de talar om ”svenskt” ledarskap. Samtidigt ser vi ledarskapet som en relation 
mellan chefer och medarbetare. För att erhålla en förståelse för denna relation och 
därmed för det ”svenska” ledarskapet i Indien kommer vi att ta stöd av leader-
followerteorin. Då kontexten är Indien kommer även postkolonial teori att inkluderas 
för att få ytterligare en förklaring till hur relationen mellan de svenska cheferna och de 
indiska medarbetarna ser ut, samt hur detta återspeglas i det ”svenska” ledarskapet. 
Likaså ”indiskt” ledarskap kommer att beröras för att skapa en förståelse för hur det 
”indiska” ledarskapet kan påverka det ”svenska”.  

 

 

  



38 
 

4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras studiens empiriska material som består av en 
sammanställning av intervjuer med tre stycken svenska chefer i Indien. Dessa chefer 
och företag har som tidigare nämnts fått fingerade namn. Inledningsvis återges 
material från en chef inom Swindia AB: Markus Andersson. Sedan följer material från 
Erik Lundblad och Annelie Berg, Going Global AB. Varje intervju är indelad i teman. 
Dessa är: bild av det indiska samhället, företaget, mentalitet och arbetssätt, indiska 
medarbetare, vad är ledarskap, uppfattning om sitt ”svenska” ledarskap och upplevelse 
av sin svenskhet. 

4.1 Markus Andersson, Managing Director, Swindia 
AB, Bangalore 
Markus är 38 år och tog examen som maskiningenjör från Chalmers år 1998. Sedan 
dess har han jobbat för Swindia AB i Tyskland, England och Sverige. År 2009 
bestämde sig Swindia för att etablera sitt företag i Indien. Då Markus fick i uppdrag att 
starta och bygga upp denna verksamhet, arbetar han sedan drygt två och ett halvt år 
tillbaka i Bangalore, Indien (se bilaga 6 för karta). I företaget i Indien är han ensam 
svensk med ansvar för cirka 130 stycken indiska medarbetare varav han är direkt 
ansvarig för ledningsgruppen bestående av sju personer inklusive sig själv. Markus titel 
är Managing Director för Swindia AB i Indien och hans arbetsuppgifter består dels av 
att leda bolaget Swindia Indien Private Ltd, ett aktiebolag i Indien och dess styrelse, 
dels att vara Managing Director för Swindia AB i Indien. Detta innebär att Markus 
arbetar med exempelvis projekt, personalfrågor, HR, legala frågor, finans, kvalitet, 
säkerhet, risk, och därmed med mycket administration. 

4.1.1 Bild av det indiska samhället 
Innan Markus åkte till Indien hade han arbetat med indiska kunder som avdelningschef i 
Sverige. ”På så sätt hade jag viss kunskap vad gäller deras sätt att göra affärer, de är 
duktiga på förhandling och det kan ta lång tid att få till ett avtal. Det är mycket samtal, 
relationsbyggande och mycket förhandling innan man kommer framåt”. Han menar att 
han dock hade ganska dålig kunskap om hur det är att leva i Indien. De förberedelser 
han gjorde syftade mest till att förstå hur verksamheten och organisationen skulle sättas 
upp. 

Idag tycker Markus att han har ändrat sin syn på det indiska samhället en aning. ”Man 
lever tätare med familjen kan man säga. Familj i Sverige är mamma, pappa, barn men i 
Indien bor man ofta med mor- och farföräldrar i samma hus. På så sätt lever man mer 
tätt”. Vidare säger han att det inte finns något bra fungerande socialt skyddsnät, vilket 
gör det väldigt tufft och att alla i familjen måste hjälpas åt om någon exempelvis blir 
sjuk. 
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Markus berättar också att Indien inte är ett särskilt jämställt land i svensk bemärkelse. 
Han menar att synen på mannens och kvinnans roller i Indien är olik det ”svenska” 
synsättet att män och kvinnor ska ha samma roll, vilket i viss mån har påverkat hans 
ledarskap. ”När jag kom ner då drev jag detta ganska hårt, att vi ska försöka anställa 
tjejer och sträva efter jämställda roller mellan män och kvinnor, men tyvärr så har jag 
nog lite gett upp det eller i alla fall minskat fokus på det för man är så långt ifrån de 
tankarna. Bara den grundtanken att ‘min fru ska gå hemma, hon ska inte behöva jobba 
och jag ska försörja min fru och min familj’. Så länge man har den värderingen så 
känns det inte lönt att sträva efter jämställdhet i svensk bemärkelse. Jag har pratat 
mycket om det i ledningsgruppen och så vidare men man har inte kommit så långt som i 
Sverige med de frågorna”. 

4.1.2 Företaget, mentalitet och arbetssätt 
Markus berättar att hans arbetsplats i Indien är en kopia av ett svenskt kontor. Även om 
arbetsmiljön således är densamma finns det dock en hierarkisk nivåskillnad på 
medarbetarna och cheferna. Detta innebär att han till exempel inte är med på 
fikarasterna så ofta då chefer och de anställda inte umgås med varandra på samma sätt 
som i Sverige. Vidare upplever Markus att själva affärsklimatet i Indien är lite hårdare 
och därmed mer konfliktfyllt än i Sverige. Detta tror han har att göra med att indierna 
vet hur det är att inte ha pengar och att värdet av pengar på så sätt blir större. 

Arbetet i Indien uppfattar Markus som mer styrt av policys och regler. Det finns inte 
någon flextid och det är mer administration i form av listor, signaturer och register. Han 
berättar att ”det oftast är väldigt hög personalomsättning i Indien, i alla fall på alla 
företag jag har träffat. Just eftersom de som har utbildning och är duktiga kan byta upp 
sig och få bättre jobb och högre lön. Detta gör att man behöver ha fler policys och 
regler kring till exempel arbetstid. Man driver det hårdare i Indien än i Sverige. I 
Sverige kan man till exempel ofta gå vid tre och hämta på dagis, ha en längre 
sommarsemester eller komma senare om man har bilen på service. Så tycker inte jag att 
det funkar på samma sätt i Indien. Det är mer toppstyrt och personalen har inte samma 
egna ansvar”. 

4.1.3 Indiska medarbetare 
När det kommer till relationen med medarbetarna säger Markus att de svenska 
medarbetarna är mer som kompisar och på samma nivå. Han menar att i Indien är 
chefen mer ensam och inte en del av teamet, eftersom chefen har en mer auktoritär 
position. ”I Indien ser man mer på mig som en person med en viss roll och de har en 
annan. Om man hämtar kaffe och de står och väntar så flyttar de sig och jag går 
därifrån. Det är samma sak när man kommer till kontoret, man får en annan 
uppassning och det ses nog som att min tid är mer värd än medarbetarnas tid och så är 
det absolut inte i Sverige. Där är allas tid lika mycket värd. Det är en skillnad tycker 
jag”. 
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Markus tycker också att de indiska medarbetarna tänker mer på sig själva. ”Till exempel 
vid uppsägning så kan tidigare lojala personer ändra beteende och ljuga för att få sluta 
innan uppsägningstiden och säga att ’min pappa är svårt sjuk’ eller liknande. Det är 
sällan någon som slutar bjuder på tårta och blir avtackad över en kopp kaffe. Man kan 
inte lita på vad personer säger på samma sätt som i Sverige. Man är som svensk kanske 
lite naiv”. Markus tror att det också hänger ihop med pengar och möjligheten att göra 
karriär. Han menar att i Indien är allt mer individualistiskt. ”Får man ett 
jobberbjudande med högre lön så kan man bara släppa nuvarande jobb och gå 
därifrån. Man bryr sig liksom inte så mycket. Det här med att lämna en arbetsplats med 
hedern i behåll och en god relation för framtiden är inte lika vanligt. Majoriteten av de 
som slutar gör det på ett halvdåligt sätt och man tittar framåt mer än kanske värdet av 
att ha relationen kvar”. 

Personalen i Indien är stolta över att arbeta på ett europeiskt bolag och de har en stor 
respekt för västerlänningar, berättar Markus. Om det hade funnits svenska ingenjörer på 
plats i Indien tror han att indierna hade sett dem som mer värda och uppfattat dem som 
ledare även om så inte hade varit fallet. ”Jag misstänker att anledningen till detta är att 
Swindias huvudkontor ligger i Sverige. De ligger ”högre upp” än oss och sen är det en 
ekonomisk bit även där tror jag, då många av mina anställda gärna vill åka till Europa, 
tjäna pengar och så vidare. Då blir det nog per automatik att man värderar det högre”. 

Markus anser också att den indiska personalen ibland kan vänta på att chefen ska ta 
initiativ och att konflikter löses utan diskussion. ”Man förväntas nog ta mycket mer 
beslut i Indien. Exempelvis vid en konflikt eller att två personer vill olika saker så vill 
man att en chef i Indien ska säga: ’gör så här’. Och detta ska göras utan att fråga eller 
kolla ’hur känns detta för dig? kan vi göra så här?’, och utan att hålla på och älta eller 
dalta tills alla känner sig nöjda. I Sverige skulle det nästan anses vara oförskämt att 
säga ’gör så här’ och sen gå därifrån. Det är nog en ganska stor skillnad”. Han berättar 
vidare att indierna kan komma med egna initiativ innan en uppgift ska utföras, men att 
det sällan sker när något är bestämt. ”Det är lätt att vara chef på så sätt att man kan få 
mycket gjort. Säger man ’gör så här’ så gör alla det. Så det går väldigt snabbt för det 
blir aldrig ifrågasatt. Problemet är om det blir fel. För det gör man ju ibland och då 
behöver man ju någon som ställer sig upp och säger ifrån”. 

Markus menar att den ovan beskrivna situationen har gjort att han gällande konflikter 
har blivit tydligare och bestämmer hur saker och ting ska göras. ”Istället för att fråga 
alla vad de tycker så tar man ett beslut själv och säger att så här gör vi”. Han tror att 
indierna skulle bli väldigt osäkra och känna sig obekväma om en chef frågade ”hur 
tycker ni att vi ska göra här?” Markus anser att det generellt sett handlar mycket om 
tydlighet, vad man vill eller vad man säger. Han bekräftar ofta med frågor efter att han 
har gett instruktioner och ber sina medarbetare att själva förklara vad de har kommit 
överens om. Denna tydlighet kopplar han även till språket, vilket han inte tycker utgör 
något större problem då alla i organisationen är relativt högutbildade och duktiga på 
språk. Markus säger att ”min engelska kanske inte alltid är den bästa och de har en 
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annan kultur och ett annat tankesätt. Det är olika saker som gör att man måste vara 
tydligare i det man har kommit överens om”. 

Vidare berättar Markus att de indiska medarbetarna är väldigt plikttrogna. ”Man kan 
säga en fredagskväll att nu måste vi arbeta med detta hela helgen och då ställer de in 
alla sina födelsedagar, bröllop eller vad det är för att kunna arbeta hela helgen och 
åtgärda det. Så att det är tudelat, det är ju väldigt svårt i Sverige att få någon att arbeta 
en julhelg eller helg då man oftast annars har annat inplanerat. Man är duktig på det, 
och är väldigt plikttrogen på så sätt i Indien”. 

4.1.4 Vad är ledarskap? 
När Markus kom till Indien hade han varit chef sedan år 2003. Då han tidigare hade 
varit både gruppchef och avdelningschef anser Markus att han hade ganska stor 
ledarerfarenhet med sig. ”Jag var ansvarig för upp till 600 stycken personer i Sverige 
innan jag åkte till Indien. Så har jag även gått Swindias kurs för ’next generation 
leaders’, där svenskt ledarskap och annat behandlas”. Han tror dock inte att Swindias 
företagskultur har haft något större intryck på hans ledarskap i Indien. ”Det påverkar 
nog lika mycket i Sverige”. Han menar att Swindia har en viss tanke kring hur det ska 
vara; exempelvis en stark tro på individen och mycket delegerat ansvar. ”Och det 
försöker vi även göra i Indien, även om det kanske inte blir lika långtgående som i 
Sverige”. 

Ledarskap för Markus är att få de anställda att gå åt samma håll och att därigenom 
åstadkomma något som företag. Han berättar att han arbetar med detta genom att få den 
befintliga ledningsgruppen att arbeta effektivt ihop samt få dem att växa, ta ansvar och 
leda sina respektive avdelningar. Detta menar Markus är det han har lyckats bäst med då 
han dagligen inte själv har möjlighet att kommunicera med alla anställda. 

4.1.5 Uppfattning om sitt ”svenska” ledarskap 
Markus tycker att ”svenskt” ledarskap handlar mycket om konsensus och att det är 
humanitärt. Vidare säger han att ”man är bra på att alla ska vara hörda och ta med 
åsikter och diskutera innan man kommer till beslut. Det är väl både styrkan och 
svagheten i det svenska ledarskapet”. Hur Markus förhåller sig till det “svenska” 
ledarskapet tror han har förändrats ganska mycket. Han menar att nästan tre år i Indien 
har gjort att han tydligare kan se vilka nackdelar det blir i Sverige med den typen av 
ledarskap. Han tycker även att ansvarsfördelningen blir suddigare i Sverige. ”I Indien 
är det ingen fråga om att ’jag är ansvarig’, i Sverige kan det bli lite att alla ska vara 
ansvariga även om man inte är chef. Det blir lite otydligare även där och det är ganska 
mycket Sverige kan lära sig av Indien. Men det är inte bara indiskt ledarskap utan det 
räcker kanske med att komma till Tyskland för att få den tydligheten och 
ansvarsbegränsningarna tydligare”. 

Markus tycker att han i Sverige kan vara ganska tuff och hård som svensk chef. I Indien 
däremot berättar han att han av de andra i ledningsgruppen blir sedd som ”mjukisen” 
vid beslut om uppsägning, beslut om att hålla inne löner eller vid beslut om att låta 
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anställda få ledigt för att gå på en familjemedlems bröllop eller begravning. ”I Sverige 
är vi väldigt toleranta mot dessa skäl medan man i Indien ofta sätter företaget längre 
fram och det privata i andra hand”. Han säger att jämförelsevis är hans indiska vice 
VD mycket tuffare, han förklarar att de indiska cheferna är betydligt mer auktoritära än 
de svenska. Att uppfattas som ”mjukisen” tycker Markus dock kan kännas både bra och 
dåligt. ”Så länge man tycker att man har rätt själv så känns det ju bra. Sen är det ju en 
balansgång också. I Sverige är vi väldigt plikttrogna, tycker jag man märker som chef i 
Sverige. Även om en viss person inte är ansvarig för en viss detalj och något inte 
fungerar så tar man ju lätt ansvar för det även om man inte får mer betalt, övertid eller 
har utbildning för det, utan man gör det för att vara snäll. Den delen fungerar inte 
likadant i Indien och den delen gör att man får ha tydligare och hårdare regler kring 
ansvarsfördelning och vad gäller att saker ska vara färdigt då och då, och du får inte ta 
ledigt då även om din fru eller barn eller föräldrar är sjuka”. 

Att vara svensk chef i Indien upplever Markus som ganska roligt när personerna förstår 
varandra. ”Då blir det snarare en styrka att jag har en viss bakgrund och vissa 
värderingar och de andra har en viss bakgrund och kanske andra värderingar. Att 
kombinera det känns väl egentligen bara positivt”. Markus tror däremot inte att det 
”svenska” ledarskapet i Indien skulle fungera, precis som att ”indiskt” ledarskap inte 
skulle fungera i ett svenskt företag. ”Att ’nu ska det vara ordning och reda och det är 
jag som bestämmer’, det skulle nog inte fungera jättebra i Sverige”. Dock säger Markus 
att en bra chef kan vara bra både i Indien och i Sverige ”det gäller att veta vad man vill, 
vara tydlig, kommunicera, ge bra feedback, både när saker är bra och dåliga. De 
delarna är egentligen ingen skillnad mellan Indien och Sverige”. 

Vidare tror han att organisationen i Indien har lättare att acceptera honom som svensk 
chef än om han skulle skicka en indisk chef till Sverige för att bli avdelningschef. 
”Svenskarna skulle ha mycket svårare att acceptera att det är tvärt om. Det är något 
jag har funderat över, att man i Sverige ofta anser att man är flexibel och öppna för 
andra kulturer men om ett svenskt företag i Sverige skulle få en indisk chef så är jag 
ganska säker på att det skulle bli mycket prat om det, medan i Indien att få en svensk 
chef eller annan chef inte är något lustigt. Man är öppen för det och anpassar sig efter 
det”. Markus tror att det beror på att vi i Sverige har svårt att acceptera skillnader då vi 
är mycket för att det ska vara lika och jämställt. 

4.1.6 Upplevelse av sin svenskhet 
Markus tror att svenskar som flyttar utomlands i regel uppskattar det som är svenskt 
ännu mer. ”Det var samma sak när jag bodde i England och Tyskland att midsommar 
liksom blir ännu mer midsommar med sill och snaps och allt sådant. Och så är det väl 
även här. Däremot har jag väl inte längtat tillbaka till svenskt ledarskap. När man 
ringer hem på telefonmöten så kan det bli väldigt långdraget ibland, alla ska komma till 
tals och allas åsikter ska vägas in”. Markus upplever dock inte sin svenskhet som mer 
påtaglig i Indien jämfört med i Sverige. Visserligen säger han att han inte går runt och 
funderar över sin svenskhet utan snarare på hur han är som individ. ”Att jag tänker så 
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här och de tänker så, varför förstår de inte vad jag säger? Så det har nog mer med mig 
och hur jag själv är som chef eller ledare än hur man är som svensk”. 

Markus tycker att han har ändrat sitt ledarskap sedan han kom till Indien. Framförallt 
vad gäller tydlighet och kommunikation. Han säger att ”mitt ledarskap har blivit 
tydligare, dels på grund av språk, dels på grund av kulturella skillnader. Jag frågar 
oftare en eller två extra gånger, ’när är det klart?’, ’hur ska vi göra detta?’, ’har du 
förstått?’ ”. Markus menar att det handlar om att tydligt kommunicera vad man vill och 
sen efteråt bekräfta att budskapet gick fram.  

Markus anser att indierna är väldigt duktiga på att acceptera skillnader och att 
människor inte är lika. ”Man ser varje dag människor som inte har några pengar alls 
och som svälter ihjäl. Man ser varje dag personer som kör BMW och Mercedes som har 
oändligt med pengar. Och man kan se transvestiter som går och tigger vid ett trafikljus, 
killar i sari, men det är inget lustigt. ’De människorna är såna, jag är sån och de är 
sådana’. Så det är en väldig styrka att man accepterar att människor är olika. 
Nackdelen med det är ju att man inte ser att alla har samma värde utan att man 
värderar folk som att ’den personen inte är lika viktig som den personen’. Och det är en 
skillnad tycker jag. Att vi i Sverige är dåliga på att acceptera att folk är olika. Att någon 
sticker ut utanför ramen är inte så enkelt i Sverige. Däremot är vi duktiga på att 
behandla alla jämlikt”. 

Sedan Markus kom till Indien tycker han själv att han har fått ett mer öppet synsätt. ”På 
ett sätt blir man glad att när det kommer killar i sari så är det ingen som höjer på 
ögonbrynen eller värderar detta. I Sverige skulle det bli ett jädra liv om någon gick runt 
så på stan, det skulle stå i tidningarna till och med.  Så det är den positiva sidan av 
Indien”. Vidare fortsätter han med att ge ett exempel angående det negativa med landet, 
dock betonar han att det snarare är en extrem skildring av skillnaderna och inte av 
verkligheten. ”Nackdelen är väl om en Porsche skulle köra över en uteliggare. Då 
skulle indierna titta efter hur det gick med bilen, snarare än att se hur det gick med 
killen som blev överkörd. De är ju varandras motpart på något sätt. Att acceptera att 
folk är olika är ju bra, men baksidan av det är ju också att man ser att vissa har det bra 
och att vissa har det dåligt”. 

4.2 Annelie Berg, Head of Commercial Operations, 
Going Global AB, Gurgaon 
Annelie är 39 år gammal och har en master i ekonomi från Handelshögskolan i 
Stockholm. I slutet av sin utbildning fick hon anställning i Luxemburg där hon arbetade 
i 3,5 år. Sedan dess har hon även arbetat i England, Singapore, Sverige och Belgien. 
Sedan slutet av år 2010 bor hon i New Delhi i Indien men arbetar i Gurgaon, ”New 
Delhis svar på Kista i Stockholm”(se bilaga 6 för karta). Annelie är idag Head of 
Commercial Operations på regionsenheten för Going Global AB, vilket innebär att hon 
bland annat arbetar med prissättning och affärsmodeller. Hon ansvarar för tre team med 
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totalt 18 indiska medarbetare inom prissättning, affärsvillkor och sälj, av vilka tre 
direktrapporterar till henne medan resten rapporterar indirekt. 

4.2.1 Bild av det indiska samhället 
”Innan jag åkte till Indien så hade jag uppfattningen om att det var ett ambitiöst folk, 
att de är väldigt många, lite luriga kanske och ja.. så hade jag hört hur alla blev 
magsjuka så jag tänkte väl att de inte var så renliga”. Idag uppfattar hon landet på 
ungefär samma sätt men med tillägget att indierna är väldigt glada och leende och att 
det är lätt att kommunicera med dem eftersom de är bra på engelska. Språket upplever 
Annelie således inte som något hinder i arbetslivet. Hon berättar att hon har jobbat i 
engelsktalande länder i väldigt många år, vilket har gjort att hon ibland har svårare att 
uttrycka sig på svenska än på engelska. Vidare beskriver hon affärsklimatet i Indien 
idag som oberäkneligt, lurigt och komplext. 

4.2.2 Företaget, mentalitet och arbetssätt 
Annelie tycker att det finns en typisk företagskultur på Going Global som medarbetarna 
försöker anpassa sig till. Vidare upplever hon att företaget är starkt präglat av att det är 
så stort och att det finns matrisstrukturer för hela organisationen. Detta innebär att det 
finns dubbla rapporteringslinjer och att de anställda har flera chefer. 

Hierarkin i Indien är något som Annelie märker av i hög utsträckning. Hon förklarar att 
alla hennes underchefer har möjlighet att hoppa över henne när de ska rapportera något, 
men att de inte gör det till följd av respekt för hierarkin. Som exempel berättar Annelie 
om en business controller. När Annelie var Head of Business Control och linjechef över 
business controllern rapporterade han direkt till henne i det dagliga arbetet. Annelie 
kunde även fråga honom om vad som helst rörande kundkontot och fick alltid den 
information som hon behövde. Sedan Annelie fick en mer senior roll i företaget och inte 
längre är linjechef vill business controllern inte svara på de frågor som hon ställer. Detta 
har lett till att Annelie måste gå till den säljchef som business controllern indirekt 
rapporterar till eller till ekonomichefen, vilket hon ibland kan tycka är en aning 
irriterande. ” ’Kan du påminna mig, vad är betalningsvillkoren i det här specifika 
kontraktet?’ så svarar inte han mig utan då skickar han informationen till antingen 
ekonomichefen eller sin chef som sedan får skicka vidare informationen till mig. Jag 
menar, vad är det egentligen? /…/ Han är ju väldigt rädd att bli sedd så som att han 
inte har underrättat sin chef vad han har för relationer med andra seniora människor i 
bolaget. Och då får jag lägga band på mig själv och tänka att det där är en kulturell 
skillnad. Jag kan ju inte bli arg på honom för att han har respekt för sin chef”. 

Omvänt berättar Annelie att hon inte begränsas av hierarkin i lika stor utsträckning som 
sina indiska medarbetare. ”Det är det där som är det finurliga med att vara utlänning. 
Som utlänning har man även vissa privilegier och ett av de allra bästa privilegierna 
med att vara utlänning är att man inte förväntas känna till kulturen och därför får man 
större svängrum. Det är jättebra. Det finns en viss förståelse för att man kanske inte 
hajar allting, man är utlänning. Så jag går och pratar med vem jag vill”. 
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4.2.3 Indiska medarbetare 
De indiska medarbetarna upplever Annelie som ”logiska och rationella, välutbildade, 
extremt ambitiösa individer som vill komma framåt i sina karriärer”. Annelie berättar 
att de indiska medarbetarna har en väldigt stor respekt för sin chef i Indien. ”En lite 
löjlig men ändå talande detalj är ju att väldigt många kallar mig för Ma’m”. 
Anledningen till att de som är mer seniora blir tilltalade med Madam eller Sir tror 
Annelie är kulturellt betingat och hon berättar att när hon har sagt åt några medarbetare 
att de inte behöver kalla henne Ma’m, så gör de det ändå. Annelie förklarar även att hon 
upplever att hon får ett annat bemötande som kvinna än om hon skulle ha varit man i 
Indien men att detta inte sker i lika stor utsträckning av de som jobbar i hennes team. 
”Jag upplever inte att jag som chef bemöts annorlunda, för en chef är en chef här i 
Indien. Jag tror att vara chef slår nog högre än skillnaden mellan män och kvinnor”. 

Ibland upplever Annelie att anställda håller på information i större utsträckning i Indien 
än vad de gör i Sverige och att de är snåla med att dela med sig av den. Detta tror hon är 
en konsekvens av att den anställda vill undanhålla information för att ge sig själv en 
egen fördel. Den vaga informationsdelningen berättar hon i vissa fall även leder till att 
indierna tar beslut som inte alltid är de bästa ur företagets synpunkt. ”Jag upplever 
ganska ofta att indierna, trots att de är både välutbildade och extremt skarpa, tar beslut 
som jag tycker leder till suboptimering”. Med paralleller till spelteori och ”prisoners 
dilemma” säger Annelie att den optimala lösningen för indier inte nödvändigt är win - 
win utan ibland win - lose, och när många tänker så då uppkommer ofta situationer av 
karaktären lose - lose. Annelie själv försöker därför föregå med gott exempel och visa 
fördelarna med att vara generös och öppen med informationen och tänka win-win. 

Ett annat utmärkande karaktärsdrag som Annelie har lagt märke till är att de indiska 
medarbetarna ifrågasätter mindre än vad svenskar gör och när de väl ifrågasätter gör de 
oftast det på ett ganska försiktigt sätt. Hon anser dock att det går att öka detta önskvärda 
beteende genom att uppmuntra det. ”Jag tror att om man visar att man är för ett 
ifrågasättande så vågar de ju det i större utsträckning. /…/ Många indier, vet hur de ska 
bete sig gentemot en äldre indier men om det är någon som ger dem chansen att vara 
på ett annat sätt så uppskattar de ju det”. 

4.2.4 Vad är ledarskap? 
Going Global erbjuder sina anställda interna ledarskapsutbildningar och Annelie 
berättar att hon har gått några av dessa, men att hon annars inte har tagit några specifika 
kurser inom området. Ledarskap för Annelie innebär att ”man övertygar och får ett 
team att utföra en uppgift på bästa möjliga sätt och på kortast möjliga tid. Att man 
försöker entusiasmera sitt team att nå de mål som sätts”. 

Annelie är lite kluven till en generalisering av “svenskt” ledarskap då hon tycker att det 
förenklar och inte behöver stämma överens med verkligheten. Under sina två år i 
Sverige arbetade hon aldrig som chef och hennes egen chef kom från Nya Zeeland. 
Dock har hon haft tre svenska chefer utomlands. Dessa hade alla internationell 



46 
 

erfarenhet, men ingen av dem påstår hon var typisk “svensk” i sitt sätt att leda. Annelie 
drar några paralleller till Hofstedes fem dimensioner och medger att det säkerligen finns 
några centrala skillnader vad gäller ledarskapet, exempelvis att ”svenskt” ledarskap kan 
vara lite mjukare och att teamet har möjlighet att påverka så att ett beslut i slutändan blir 
mer kollektivt. Dock är hon lite kritisk till att tala om ”svenskt” ledarskap. ”Jag tror 
nästan det är en försvinnande term. För min del så känns det som att det är ju väldigt få 
företag nuförtiden som jobbar i enbart en geografi och med företag som har 
interaktioner med andra geografier så får man en internationell, vad ska man säga, 
påverkan”. Vidare säger Annelie att många indiska ledare har internationell erfarenhet 
och att hon anser att ”spännvidden mellan den ena ytterheten av en svensk ledare till 
den andra ytterheten av en svensk ledare kan vara nog lika stor som skillnaden mellan 
en svensk och en indisk ledare”. 

Trots sin ståndpunkt drar Annelie ändå några paralleller till “svenskt” och “indiskt” 
ledarskap. Bland annat säger hon att hon tror att en chef i Sverige inte alltid förväntas 
att fatta ett eget beslut, utan mer kan sitta och lyssna in allas åsikter och sedan låta 
gruppen ta ett gemensamt beslut. I Indien däremot anser hon att chefen förväntas veta 
mera och därmed kunna fatta beslutet själv. Utländska chefer säger hon också kan gå 
mer rakt på sak i vissa situationer. Dock anser Annelie att det inte bara finns skillnader 
utan även flera likheter mellan svenska chefer och utländska chefer. ”Jag tror att det 
har mer med världssyn att göra. Man kan fokusera på det som man tycker är 
annorlunda eller så kan man fokusera på det som är gemensamt. Om man väljer att 
fokusera på det som man tycker är gemensamt så upplever jag att det funkar rätt så bra. 
Jag är till exempel inte alls säker på att jag skulle vara mer framgångsrik som chef i 
Sverige än vad jag är utomlands”. 

4.2.5 Uppfattning om sitt ”svenska” ledarskap 
Sitt eget ledarskap säger Annelie är pragmatiskt, hyggligt och sympatiskt. I en 
jämförelse med andra, manliga ledare, tycker hon även att hon är något mer empatisk. 
Annelie tror inte att hon upplevs vara en visionär utan mer att hon använder sunt 
förnuft, är väldigt handlingsorienterad och resultatinriktad i sitt ledarskap. Då hennes 
indiska medarbetare är duktiga och självgående berättar Annelie att hon inte behöver gå 
in och “petitess-styra” utan snarare att det är viktigt att hon finns tillgänglig när det 
behövs. ”Det nästan viktigaste upplever jag, med att vara ledare för mitt team, är att 
vara tillgänglig så att de kan komma och ställa frågor och bolla. En stor del av mitt 
arbete är egentligen bara att vara bollplank och uppmuntra dem i min grupp till att ta 
egna beslut och väldigt ofta sitter de på expertkunskapen. Eftersom jag aldrig tidigare 
har jobbat med pricing till exempel är det svårt för mig att egentligen utöva någon 
expertis på området. Jag är mycket mer ett bollplank och ställer frågor som är baserade 
på sunt förnuft”. 

Den optimala svenska ledaren som kommer till Indien säger Annelie ska vara öppen, 
rak, inte rädd för att fatta beslut, kunna vara både tuff och empatisk, vara glad och ha ett 
sinne för humor, samt kunna knyta an med sina medarbetare. Detta är egenskaper som 
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hon till viss del tycker att hon själv uppfyller. Dock upplever hon ibland att hon inte är 
så social som hon borde till följd av tidsbrist. Hon medger att hon även skulle vilja ägna 
mer tid åt team-building och motivation än vad hon gör i dagsläget. 

4.2.6 Upplevelse av sin svenskhet 
Annelie känner sig varken som en svensk chef eller som en indisk chef. Detta tror hon 
kan ha att göra med sitt ursprung. Med en koreansk mamma har Annelie aldrig känt sig 
100 % svensk under sin uppväxt utan snarare som hälften svensk och hälften koreansk. 
Detta förändrades dock när hon besökte Korea för första gången då hon insåg att ”hela 
mitt värderingssätt och hela mitt förhållningssätt till människor och allting var otroligt 
präglat av en svensk livssyn” och att hon därmed i stort sett var 97 % svensk. En annan, 
minst lika viktig, bidragande faktor till att hon inte känner sig som en svensk eller 
indisk chef tror hon är att hennes första jobb var utomlands och inom Stenbeckssfären. 
Visserligen säger hon att Stenbeckssfären har svensk anknytning men samtidigt tycker 
hon inte att det är någon typisk svensk koncern då den är starkt präglat av Jan Stenbeck. 
Honom beskriver hon som en fantastisk men otålig visionär och amerikansk investment-
banker som oberört kunde ge anställda sparken om de inte skötte sig. Annelie berättar 
även att hon fick justera sin stil under det första året på Going Global eftersom hon fick 
höra att hon var för krävande. 

Kopplat till svenskheten säger Annelie att hon upplever sig själv och andra svenskar 
som mer svenska utomlands än vad de är i Sverige. Exempelvis säger hon att hon 
uppfattar svenskarna ”som väldigt stolta över sina traditioner och att vi är extremt 
duktiga på att fira våra väldigt viktiga, svenska helgdagar”. Hon förklarar också att 
otroligt mycket tid ägnas åt att förklara för alla utlänningar vad dessa traditioner handlar 
om och att hon på så sätt tycker att svenskar är mer traditionsbundna än många andra 
kulturer. 

4.3 Erik Lundblad, Head of Products and Projects, 
Going Global AB, Jaipur 
Erik Lundblad är 43 år gammal och civilingenjör i elektronik. År 1992 började han 
arbeta på Going Global AB och sedan två år tillbaka befinner han sig i Jaipur, Indien (se 
bilaga 6 för karta), på sin första utlandstjänst. När Erik kom till Indien blev han ansvarig 
för Operations med över 600 stycken medarbetare. I dagsläget är hans titel Head of 
Products and Projects, vilket innebär att han driver projektkontoret och 
produktägarskapet på siten i Indien. Eriks roll i organisationen är att vara en del av 
ledningsgruppen samt linjechef med ansvar för runt 20 stycken medarbetare, varav alla 
är indier. Detta innebär att han är ansvarig för alla projekt Going Global kör gentemot 
Jaipur samt för ut- och infasning av gamla och nya produkter. 

4.3.1 Bild av det indiska samhället 
Erik berättar att innan han kom till Indien hade han uppfattningen att ingenting i landet 
fungerade samt att allt var krångligt och byråkratiskt, vilket han tror är en ganska vanlig 
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bild bland många människor. ”För två år sedan hade verksamheten i Indien rykte om 
sig att vara opålitlig, inkompetent, ha skitiga lokaler, dålig kvalitet et cetera. Ingen ville 
ha med Indien att göra och definitivt inte lägga sin produktion där”. Tidigare 
erfarenheter från att arbeta med indier, fast då ifrån Sverige, gjorde att Erik även insåg 
att indier hade svårt att få saker att hända. Han menar att de lovade väldigt mycket, men 
att ingenting sedan fungerade. ”Sa man 10:e så fick man ju aldrig något att hända till 
den 10:e”. Sedan Erik kom till Indien har hans syn på landet förändrats. Idag upplever 
han det som ”jävligt häftigt” och trivs väldigt bra i det som han uppfattar som en 
kaosartad men positiv omgivning. 

Sett till likheter och skillnader mellan Sverige och Indien menar Erik att allt går tillbaka 
till vilka förutsättningar vi har. ”I Sverige har vi allt genom vårt sociala skyddsnät och 
den väl uppbyggda infrastrukturen. Redan från födseln finns tryggheten där och det 
fortsätter genom hela livet. I Indien föds du in i konkurrensen från första dagen och 
enda chansen till att få det bättre är att visa på hur duktig du är gällande utbildning, 
status organisatoriskt och inkomst”. Konkurrensen i Indien menar Erik har uppkommit 
till följd av den stora mängd människor som bor i landet och ”syns du inte så får du 
ingenting”. Avsaknaden av ett socialt skyddsnät i Indien påverkar i hög grad. Erik 
berättar: ”blir du uppsagd idag så har du inga pengar som kommer in i imorgon. Har 
du då en familj att försörja ligger du ganska dåligt till. Så det blir en jättekonkurrens-
sits”. Då indierna dessutom vet hur västvärlden har det säger Erik att de blir väldigt 
drivna till att få det bättre och för att lyckas krävs att de använder sina armbågar. 

Den konkurrenssituation som råder har Erik lärt sig att använda. Han berättar att genom 
att trycka på rätt knappar kan han få indierna till att prestera. Däremot kan resultatet bli 
det motsatta om så inte sker. ”Men ser du dem inte och inte trycker på rätt knappar så 
kommer de inte att prestera. För då är det ingen anledning för dem om ingen ser och 
uppskattar dem”. Erik löser detta genom att sätta mål och vara tydlig med att om de 
anställda når upp till de uppsatta målen har de chansen att få en bra löneökning eller en 
bedömning som i slutändan kan ge dem en befordran (så kallat designation). Det är 
nämligen det allt handlar om i slutändan, säger han. 

4.3.2 Företaget, mentalitet och arbetssätt 
Erik menar att det förekommer en byråkrati och motvilja att ta ansvar i Indien, vilket 
gör att muntliga avtal inte fungerar. ”I Indien är det så att har du det inte skrivet så 
finns det inte”. Erik anser därför att han har blivit mycket noggrannare med att läsa 
allting och få det skriftligt sedan han kom till Indien även om han fortfarande inte ser 
sig som en paragrafryttare. ”Jag är inte strukturfascisten men jag har blivit mycket 
noggrannare kring vad det är för avtal jag ingår, jag kör mycket parafraser och 
upprepar hela tiden för att veta att det är det här ni committat. Jag sparar all skriftlig 
kommunikation för jag vet att jag måste använda den senare”. Detta menar han inte 
hade varit fallet i Sverige, där han förmodligen hade raderat kommunikationen för länge 
sedan. 
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Arbetsplatsen i Indien tycker Erik ser likadan ut som i Sverige, både vad gäller kontor 
och fabrik. ”Om jag pratar Going Global så kan du lika gärna gå in i Stockholm som i 
Delhi som i Jaipur just nu”. Den stora skillnaden menar han är att Sverige har extremt 
platta organisationer och att alla är du med varandra medan det indiska samhället och de 
indiska företagen är uppbyggda av en hierarki. Erik berättar att det i Sverige går att 
prata med chefen några nivåer upp utan att någon tar illa vid medan det i Indien är 
viktigt att veta vem som är ansvarig. ”Går man in för lågt i organisationen händer 
ingenting, går man in för högt utan att ha förvarnat får man resultat, men då sitter de 
som blev förbigångna och tjurar och i värsta fall slår det tillbaka så att du inte får ditt 
önskade resultat ändå”. Dock säger Erik att om rätt person tillfrågas och om detta görs 
på rätt sätt kan det bli bättre fart i organisationen i Indien än i Sverige eftersom det som 
har bestämts också blir det som utförs. 

Hierarkin i organisationen gör det även viktigt med tydliga ansvarsområden och en 
organisationsstruktur där indierna känner igen sig, eftersom de vill veta sin roll och sin 
rang, berättar Erik. För honom själv tog det ett tag innan han fick koll på detta. ”Alltså 
jag körde ju svenskt, jag valde att bygga brett och använda dem på flera positioner. De 
hade ju kompetensen och det är ju så man gör när man bygger upp ett team hemma; 
han kan göra det området, han kan göra detta och då får han ta de två bitarna. Men här 
i Indien så blir det två arbetsbeskrivningar och det går inte”. Erik är dock övertygad 
om att om saker och ting görs till rutin och beskrivs vara företagskultur kommer det inte 
vara några problem för indierna att arbeta med flera saker samtidigt. ”Om man å andra 
sidan är väldigt tydlig och säger att det är det här smala området jag vill att du jobbar i 
då blir de väldigt bra, snabba och du får tydliga resultat. Och det kan ju bli en väldig 
styrka istället för en svaghet för de kan ju konkurrera mot oss i Sverige som är väldigt 
breda och dåliga specialister. På så sätt kan du få en väldig fart här. Men det är ju en 
avvägningsfråga, hur man vill göra”. 

Om strukturen inte anpassas efter vad medarbetarna är vana vid kan även andra problem 
lätt uppstå eftersom väldigt många av de välutbildade personerna som finns i Indien vill 
göra karriär förklarar Erik. ”Har du mixat upp lite med hur gammal jag är, hur erfaren 
jag är, vad jag borde ha för titel, då kan du skapa ett riktigt kaos, väldigt mycket kaos. 
De kommer bli villrådiga, inte veta vad de ska göra och sedan så kommer de att bli 
avundsjuka, för de tittar och ser att är du manager och han är assistant manager och 
varför är han senior manager, vi borde ju vara samma allihopa”. Erik förklarar att 
indierna inte ser på en befordran som vi svenskar, där en prestation behövs för att få en 
viss roll, utan att de ser det mer som en effekt av hur lång tid de har arbetat. ”Det är 
alltså en skillnad i mentaliteten och har man inte koll på det så kommer man få ett 
jättekaos i organisationen”. Han förklarar att detta var en av de aha-upplevelser han 
hade under sitt första halvår i Indien. ”I Sverige bryr sig ingen om vilken grad eller titel 
du har men här påverkar det hela din livssituation och vilken respekt du får hos familj 
och vänner. Efter tre månader i Indien kom min första lönesättning och då fanns 
ytterligare en parameter, designation. Vet man inte något om detta så gör man som i 
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Sverige och fördelar lönepotten efter prestation och känner att man har gjort ett bra 
arbete. Men jag missade eller ingen talade om att designation är lika viktigt eller 
faktiskt mer viktigt än lön”. Erik hade enbart uppgraderat tre av sina fem medarbetare 
till managers vilket ledde till problem direkt då alla fem var lika gamla, hade gått på 
liknande skolor samt presterat likvärdigt. Därför säger han att de alla tyckte sig stå på 
tur för en befordran. Detta skapade problem för Erik under ett halvår då dessa anställda 
var väldigt missnöjda och många samtal fick ägnas åt strategier för hur de som inte blev 
Managers skulle kunna bli Managers. 

Det är alltså inte lönesättningen och pengarna som är det viktigaste enligt Erik utan det 
handlar lika mycket om vilken titel en person har och hur länge han eller hon har 
arbetat. Erik berättar att detta missnöje kan ta häftiga uttryck. ”De kan vara hur nöjda 
som helst på morgonmötet vid halv tio och sen vid elva så kan de komma in till dig och 
se ut som en cockerspaniel i ansiktet och så säger de bara, ’I’m so demotivated’. ’Jaha, 
vad är det nu då?’ ’Nej, du gav mig ingen promotion hur ska jag kunna jobba nu?’ ’Du 
säger att jag bara är assistant manager, jag är ju manager. Alltså hela min familj tittar 
ju snett på mig, jag kan inte jobba’. Nehe, då får du sätta dig ner och börja prata, titta 
på vad som hänt, okej vad kan jag göra framåt. Sen tänkte jag att jag får ju spela lite på 
detta då. Så jag drog in Daniel som är sitechef, så att de fick synas lite. Tack vare att de 
fick komma in till sitechefen, och den hade man ju aldrig fått prata med tidigare, så 
tänker de att ’jaha de har ju sett mig, även om det tar ett år så har de sett mig och de 
kommer att göra någonting’. Så när klockan var två så var det ’I’m motivated again 
Sir’. Jag raljerar lite på tidsramen, men det var så. Och den chocken var jättestor, att 
det har så pass stor betydelse vilken grad man har. Det är häftigt och det förstår man 
inte förrän man varit här”. 

När det kommer till jämställdhet anser Erik att Indien är ganska gammalmodigt med 
undantag för internationella Delhi som har kommit lite längre i utvecklingen. Även om 
Indien kan upplevas som jämställt utifrån, då det till exempel finns kvinnor på ledande 
positioner, menar han att landet fortfarande är väldigt mansdominerat. Dessutom är 
banden inom familjen väldigt starka och indierna följer sin familjs och släktingars råd 
och önskningar. Erik accepterar att det är så och har anpassat sitt ledarskap därefter. 
”När man vet att de är så familjeberoende och det här med status och pengar är så 
viktigt så kan man ju trycka på det, då det är så pass viktigt för dem att vara 
uppskattade”. Exempelvis vet Erik att han kan ringa när som helst på dygnet och få 
resultat. ”Skulle jag ringa så i Sverige så skulle de ju gå till facket och säga att, ’det här 
är ju en helt omänsklig chef och det här går ju inte’. Här blir det istället, ’oh, vad viktig 
jag är, han ringer mitt i natten och vill ha mina uppgifter’. Och man kan spela på det, 
och det gör man för det blir en fördel. Och sen får man väl avprogrammera sig innan 
man ska hem till Sverige igen”. 

4.3.3 Indiska medarbetare 
”I en svensk organisation finns en inre motor som alltid går. Den är inte alltid den som 
varvar mest eller har högst hastighet men det finns alltid ett driv även om man inte är 
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där. Det finns också en helhetssyn där man försöker se till organisationens bästa. Det 
blir inte alltid rätt eftersom man ibland saknar vissa pusselbitar men ambitionen är 
alltid organisationens bästa”. Detta menar Erik skiljer sig en aning från i Indien. Till 
följd av hierarkin och den individualism som råder i Indien och i indiska företag blir det 
lätt en suboptimering i organisationen där alla ser till vad som är bäst för sin egen enhet 
istället för organisationen i stort. Från början upplevde Erik den indiska siten som 
”väldigt, väldigt indiskt, väldigt hierarkiskt, chefen bestämde allt och var det ingen som 
frågade, så gjorde man det inte. Man såg bara till sig själv”. Detta menar han är en 
motsats till hur det fungerar i Sverige. ”En svensk tittar ju på att hela siten måste gå 
bra, vi måste samarbeta och komma framåt. Och det är ju så vi vinner egentligen, det är 
ju svensk laganda”. För att motverka den suboptimering som kan uppstå arbetar 
företaget med att få cheferna på ledningsnivå att se till siten som helhet. Genom att 
rekrytera personer på en högre nivå och personer med erfarenhet av att arbeta i 
internationella bolag menar Erik att det är lättare att införa detta tankesätt. Han menar 
också att det som ledare handlar om att prata om suboptimering. ”Det tror jag är det 
mest effektiva, att hela tiden nöta på detta och tala om att det här accepterar vi inte och 
att det egentligen kommer påverka dig negativt i din bedömning, det är en så stark 
parameter”. Eftersom bedömningen ligger till grund för om en anställd blir befordrad 
eller inte menar Erik att den går att använda till sin fördel. Samarbete har Erik därför 
satt in som en viktig del i summeringen av den anställdes bedömning, vilket gör att 
ingen bra bedömning erhålls om denna punkt inte klaras av. Han säger att det gäller att 
vara extremt tydlig med vilka resultat som förväntas och att arbeta med uppföljningar. 
Denna typ av återkoppling tycker han måste ske direkt för att den ska ge effekt, något 
han jämför med hur det är i Sverige där han anser att detta ofta drar ut på tiden. 

En annan utmärkande egenskap för de indiska medarbetarna är att de ofta använder sig 
av falskspel för att enligt Erik se till sitt eget bästa. ”Vet man inte om detta utan jobbar 
som man gör i Sverige blir man lurad upp på läktaren och man är själv inte den som 
styr sin organisation”. Erik berättar även att ”en indier alltid har en närmsta vän som 
han i sin tur berättar allt för och därför sprider sig skvaller/hemligheter som en 
löpeld”. Idag säger Erik att medarbetarna inte kan lura honom men fortsätter med att 
berätta att första halvåret med en alltför svensk/blåögd attityd därför innebar att han 
lyssnade på allt och fattade beslut utifrån den bild som presenterades. Erik menar att han 
har lärt sig att hantera detta genom att vara lite paranoid fast inte på ett dåligt sätt. Han 
säger att han gällande de anställda får fundera över ”vad är det han vill nu?” och börja 
dubbelkolla med andra. Dock har det tagit tid att bygga upp kanalerna för att kunna göra 
sådana dubbelkontroller. ”Alltså vilka kan jag lita på, vilka kan jag ställa de här 
frågorna till?” Han har därför också lärt sig att inte lita på alla, utan endast på de som 
har bevisat att de går att lita på. 

Erik fortsätter att förklara att en viktig skillnad mellan en svensk och en indisk 
medarbetare är att det är ”180 grader gällande hur man jobbar”. Han utvecklar detta 
genom att berätta att en svensk säger att han ska bli klar med sitt projekt till på fredag 
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medan en indier säger att han inte har några problem och nästan är klar. På onsdagen 
menar Erik att svensken kommer att säga ”jag vet inte om jag klarar det här tills 
fredag, det har varit lite problem, men garanterat kör jag lördag så då är det nog 
färdigt”. Samtidigt säger Erik att en indier inte kommer att säga någonting så länge 
ingen frågar, vilket ser bra ut utifrån. När det väl är fredag kommer den indiska 
medarbetaren inte ens vara i närheten av att vara färdig. Därför menar Erik att chefen 
måste gå tillbaka och börja ställa kontrollfrågor till denne redan på tisdagen och då 
fråga: ”hur går detta? hur ser det ut?” Då kan medarbetaren säga att ”nja, jag har lite 
problem” och ”då kan man bolla lite och han kommer att vara färdig redan på 
torsdagen”. Erik berättar att han överdriver lite men uppskattar att det vid en jämförelse 
är så här på ett ungefär. 

Likaså relationen till svenska respektive indiska medarbetare tycker Erik skiljer sig åt. 
När han kom ner till Indien fick han råd av HR-chefen att knyta kontakt med sina 
medarbetare så att de kände sig sedda och betydelsefulla. Erik berättar att detta var 
något som han struntade i till en början, men när han sedan insåg att han kände sig lurad 
och behövde lite bundsförvanter lyssnade han till anvisningen. Därför spenderar han 
mycket tid idag med att prata med medarbetare och lära sig lite vad de gör på fritiden. 
”Det behöver inte vara något särskilt, bara att du pratar med dem, vet lite vad de gör 
och vilken avdelning de jobbar på och så”.  

4.3.4 Vad är ledarskap? 
Innan Erik kom till Indien hade han gått alla typer av ledarskapskurser som Going 
Global erbjuder samt varit med och satt upp chefsutbildningar samt ett helt 
utbildningsprogram inom Going Global. Han säger att företagskulturen är djupt rotad 
hos Going Global och att en “Going Global-chef” är väldigt annorlunda jämfört med en 
chef på exempelvis Volvo Lastvagnar. Erik menar dock att företagskulturen inte 
nödvändigtvis har format honom som ledare utan att han var en person som passade 
väldigt bra in i företagskulturen då han blev rekryterad till Going Global. Han beskriver 
en typisk “Going Global-chef” som aningen för mjäkig, samtidigt som han eller hon får 
saker och ting gjorda vid behov. En “Going Global-chef” är enligt honom också en 
person som är väldigt empatisk, tror mycket på konsensus samt kan anpassa sig till de 
olika kundkraven som finns i olika världsdelar. Erik förklarar att det han tycker är 
ledarskap stämmer väl in på en chef inom Going Global. 

När det kommer till innebörden av ledarskap säger Erik att han nog har ändrat sina 
åsikter fram och tillbaka. Innan, när han var i Sverige, var ledarskap något som stod för 
att ”jag har en vision, en idé och jag har ett gäng människor som jag ska jobba med för 
att komma någonstans”. Han menar att han har metspöet med moroten och hänger den 
framför gruppen för att de ska veta vart de ska gå, medan han går bakom, bestämmer 
hastigheten och manar på. ”Jag tror det är ett ganska typiskt sätt att se på svenskt 
ledarskap. Alla är lika värda, utifrån både människovärde och det ska inte vara så stor 
spridning på löner och allt sådant”. I Indien menar Erik att han har suttit närmare 
affärerna och kunderna, vilket han tror kan ha påverkat hans syn på ledarskap utöver det 
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faktum att han har arbetat i just Indien. Dock säger han att ledarskap för honom idag 
fortfarande handlar om att alla människor är lika värda, att alla människor i grunden vill 
prestera och att han är den som ska stå för visionen och egentligen ha en målsättning för 
vart de ska vara, samt sätta upp strukturen. Skillnaden är att han idag tror att man måste 
gå in och även ta chefskapet.  

Erik berättar att hans syn på ordet chef har förändrats sedan han kom till Indien. 
Tidigare använde han knappt begreppet eftersom han inte tyckte att det kändes bra 
medan kombinationen ledare/chef idag känns helt naturlig. Det som han bland annat har 
ändrat sin uppfattning om är att det gäller att använda sitt chefskap och gå in, vara tydlig 
och styra upp det som inte fungerar. ”Ibland måste man kliva in och ta besluten även 
om man tycker att det är en banal fråga, allt kan stanna på den och då är det bara till 
att agera”. Chefskapet menar Erik också innebär att han har tillåtelse att bli förbannad. 
Dock poängterar han att det inte handlar om att offentligt stå och skälla ut personer, utan 
snarare kunna kliva in och säga att ”nej fan det här är inte bra, vi måste göra om och 
göra rätt” och sen också vara ganska tydlig i vad som har gått fel. Han menar att om en 
person har gjort fel ska han eller hon få veta det, vilka konsekvenser det får och att det 
inte får hända igen. Det här är något Erik tror att han skulle haft svårt för i Sverige trots 
alla chefsutbildningar och tidigare erfarenheter som chef. Vidare säger han att det är 
viktigt att vara uppmuntrande. ”Man måste samtidigt kunna ge beröm, och det 
offentligt, så att de får sola sig i glansen”. Han har också ändrat sin syn på löner på så 
sätt att han nu faktiskt tror på en lönespridning och en ganska stor sådan då han tror att 
företaget tjänar på att betala till de som faktiskt presterar, medan man inte ska behöva 
betala dem som inte presterar. 

4.3.5 Uppfattning om sitt ”svenska” ledarskap 
Vid en generalisering menar Erik att hans ledarskap är det typiska ”indiska” 
ledarskapets raka motsats. Erik berättar att han tror på och alltid har jobbat utifrån ett 
gruppkoncept och att han ger sina medarbetare mycket ansvar, samt arbetar i stor 
utsträckning med feedback och coachningsövningar. Detta är attribut som Erik finner 
relativt ”svenska” och han menar att han på så sätt har varit den typiskt svenske chefen. 
Det ”indiska” ledarskapet bygger istället på mer auktoritet förklarar Erik. ”Jag har fått 
min position, jag har min designation och då ska du visa mig vördnad för jag har 
faktiskt mer erfarenhet, jag är duktigare. Du får bete dig på ett visst sätt mot mig för 
annars kommer du få problem. Det är också det indiska ledarskapet. Och jag är 
egentligen inte sån, så det är en jätteskillnad”. En annan olikhet säger Erik är att det 
ställs väldigt hårda krav på chefen i Indien för att saker och ting ska hända. Dessa 
behövs för att chefen ska jaga sin organisation medan han tycker att en svensk chef 
istället har ett inre driv och en känsla av vad som måste göras. Erik tror att de indiska 
medarbetarna uppfattar honom som en person som värdesätter humankapitalet då han 
inte trycker till någon bara för att han har makten att göra det. Han säger också att han 
själv anser sig vara väldigt ärlig och rak i sin sak. Vidare nämner han att han är väldigt 
öppen med vad han vill ha ut av organisationen och med vad han inte kan påverka. Erik 
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berättar även att han är kommunikativ och sprider information i organisationen, vilket 
enligt honom också är något som är väldigt ”svenskt”. 

Om han skulle bli bedömd av en svensk idag menar Erik att den personen skulle tycka 
att han är helt förändrad och inte alls en svensk chef längre. ”Men skulle du sätta mig 
bredvid en massa indier så kommer de säga att jag är en typisk svensk fortfarande”. 
Erik själv anser att han har ändrat sitt ledarskap väldigt mycket sedan han kom till 
Indien och att han idag agerar på ett mer ”indiskt” sätt, men att det således beror på hur 
jämförelsen görs. Erik menar dock att han har flyttat sig väldigt mycket på en skala men 
att han tror att skillnaden först kommer att märkas när han återvänder till Sverige. Sedan 
han kom till Indien tycker Erik själv att han har blivit mer krävande, men på ett sunt 
sätt. Han säger även att han har blivit mer kontrollerande genom att ställa extrafrågor 
som han inte ställde förut. Erik tycker också att han lärt sig att vara tydligare i 
organisationen med vad som förväntas av de olika insatserna, samt att delegera på ett 
sätt där det inte känns som att påtvinga någon ett uppdrag. Likaså återkopplingen i 
förhållande till måluppfyllelsen anser Erik är tydligare i Indien än i Sverige, vilket har 
gjort att han har blivit mycket rakare och tuffare i den återkoppling han ger idag. 

Erik tycker att förändringarna som han har gjort i sitt ledarskap i 99 fall av 100 är till 
det bättre då en högre fart i organisationen kan uppnås. Han menar att det är viktigt att 
veta var gränsen ska dras eftersom en slapp och snäll chef kan skapa mer kaos än nytta. 
”Nu säger inte jag att man ska ringa mitt i natten och piska och allt det där men man 
måste vara mer tydlig än vad man är i Sverige”. En av de viktigaste lärdomarna han tar 
med sig från tiden i Indien är att han har börjat leda på ett effektivare sätt, vilket innebär 
att han följer upp mycket mer samt går längre ner i organisationen. ”I Sverige kan det 
vara så att ’nej, vi kom inte ända fram men vi löser det imorgon’. Men här har man 
drivit det ett steg till, kommer man inte 100 så är man inte nöjd. Så att jobba på det 
sättet, att återkoppla, det kommer jag att ta med mig. Också den mycket snabbare 
återkopplingen som du måste jobba med här. Alltså det är nästan daglig eller veckovis 
och att ge det till personerna både när de gjort något bra och inte bra. Det kommer jag 
också att ta med mig till Sverige, för jag tror på att det kommer att ge en större effekt”. 
Likaså sin tydlighet och det driv Erik måste ha i Indien ämnar han behålla den dag han 
återvänder till Sverige. Detta tror han dock kommer att göra att människorna i Sverige 
upplever honom som mer indisk än svensk och att han kan komma att behöva anpassa 
det indiska arbetssättet till det svenska för att det ska fungera, dock vill han inte ändra 
allt för mycket säger han. 

På sin position i Indien berättar Erik att han har en jätterespekt, både inom och utanför 
organisationen. Denna respekt säger han både visas och kan kännas av. Erik förklarar 
dock att det finns två typer av respekt, en för positionen och en för personen. Och under 
senaste året i Indien har han börjat känna att de har en respekt för honom som person 
också, att det inte längre bara är i tjänsten. ”I Sverige så är det ju ingen som respekterar 
positionen. Det är ingen som har respekt för att jag är sitechef, produktchef eller 
liknande. Där är det bara personen, och där hade jag jätterespekt beroende på hur jag 
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jobbade då. Så att det är olika hur man mäter respekten”. Han tror att de indiska 
cheferna på samma nivå som honom har en respekt för hur han jobbar men att de 
samtidigt undrar hur han kan vara på deras nivå när de är mer seniora och han är en 
rookie. Om han jämför det med att vara chef i Sverige tror han att cheferna på samma 
nivå skulle haft en mer mänsklig syn och tyckt att alla var lika värda. Han menar att det 
i Indien är lite tuffare men att alla ändå är väldigt rättvisa.  

Sett till språket, religionen och hierarkin som råder i Indien upplever Erik inte att det är 
svårt att vara svensk chef i landet. ”Alltså som svensk med ditt sätt att tänka, med ditt 
driv och om du är lite full i fan så passar det så jädra bra. Kan du spela spelet; du vet 
när du ska trumfa och när du ska spela sakta. Vet du hela det så kan du få så mycket 
bättre resultat än vad du någonsin kan få i Sverige. Sen finns det ju en sak till och det 
var också HR som sa till mig ’att du ska inte förringa respekten du kan få för att du 
kommer från väst’ ”. Erik tror att det går att spela på att man är västerlänning då 
britterna var i Indien väldigt länge. ”Men så är det ju även klassamhället, kastsystemet 
och det britterna byggde upp. Det är ganska naturligt om de som ledde landet och var 
vita, var de som visste”. Han tycker också att indierna har en oerhörd respekt för 
svenskar, han vet inte riktigt varför men tror att det är kopplat till att så många kända 
företag kommer från ett land som är så litet. Erik menar att en västerländsk chef därför 
bara genom sin uppenbarelse, hederliga beteende och smarthet, tillsammans med att 
spela på nationaliteten och erfarenheten, kan få ett stort resultat. Han förklarar att ”då 
kommer folk stå där och bara lyssna, de kommer att ha en jätterespekt och vilja göra 
som du säger”. Erik summerar det hela med att säga ”att en svensk chef som förstår 
Indien kommer att göra mycket bättre resultatmässigt än vad man gör som svensk chef 
med svenskar”. 

4.3.6 Upplevelse av sin svenskhet 
Erik tycker att han känner sig lika svensk i Indien som i Sverige. ”Jag är nog ungefär 
samma i svenskheten om man liksom tittar på att jag har en svensk flagga här när det är 
nationaldagen. Om jag går tillbaka till Sverige så är inte jag den som gillar att fira 
högtider som jul och påsk. Då åker jag hellre utomlands och tar det tillfället att inte 
vara hemma. Det är samma beteende nu, kul att det är jul men vi åker hellre till 
badstranden med familjen här. Sen kan vi ringa hem och säga god jul med lite 
tomtemask och sådana saker. Och samma sak på påsk och midsommar. Jag är nog i det 
avseendet samma som jag var hemma. Jag har inte blivit, så som andra säger att de blir 
så svenska när de är utomlands. De blir ju extremt svenska då”. 

Erik berättar att det första halvåret i Indien blev fyllt av aha-upplevelser, många misstag 
och lärdomar. Han tycker att han på det personliga planet under tiden i landet har vuxit 
som människa och att han har fått mer förståelse och uppskattning för olikheter. Han 
tycker också att han har lärt sig oerhört mycket av att arbeta i ett annat land och att han 
har förändrat sitt sätt att tänka och reviderat hela sin värderingsgrund till det bättre. Erik 
menar vidare att de värderingar han har behållit kommer att sitta hårdare och att han vet 
varför han har behållit dem. ”Sedan kommer jag att ha lyft på en nivå till som jag 
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upplever att man inte har i Sverige då. Och det är faktiskt den här öppenheten. Vi kan ju 
prata hur vi vill i Sverige och säga att vi är väldigt jämställda och väldigt upplysta, men 
vi är ju inte det om man tittar utifrån. Vi är ju ganska trångsynta, på gott och ont. Men 
vi är ju inte så öppna för andra kulturer, även om vi säger att vi är väldigt jämställda 
mellan tjejer och killar. Det är ju en bra bit på väg”. 
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5 Analys 
Eftersom vi upplever att ett visst djup behövs för att till fullo kunna uppfylla studiens 
syfte kommer analysen att gå från det uppenbara till det bakomliggande. Först 
analyserar vi därför hur de svenska cheferna ser på sitt eget ledarskap i förhållande till 
det som de anser vara ”svenskt ledarskap”. När vi sedan har fått klarhet i vad 
ledarskap är för de svenska cheferna går vi vidare genom att studera, om än kortfattat, 
vad som har påverkat detta i Indien. Därefter utvecklar vi analysen kring hur chefernas 
svenskhet framträder i deras ledarskap samt hur de uppfattar detta. Avslutningsvis 
sammanfattas studiens analys med hjälp av en modell över vad vi har kommit fram till. 

5.1 Ledarskap och ”svenskt” ledarskap 
Annelie, Erik och Markus säger alla att ledarskap för dem är att arbeta med de anställda 
och få dem att åstadkomma något. Detta anser vi är en ganska generell bild av hur 
ledarskap kan definieras (Lazear, 2012; Hofstede, 1994). I likhet med detta säger 
Jönsson (1995) att “svenskt” ledarskap handlar om att få alla med sig. Dock poängterar 
han vikten av att de anställda ska vara delaktiga. Jönsson (1995) menar att det här ofta 
sker genom att den svenska ledaren lyssnar på sina anställda. Likaså de svenska 
cheferna håller med om detta då de menar att ”svenskt” ledarskap kännetecknas av 
konsensus och teamarbete där chefen ska beakta sina medarbetares åsikter innan ett 
beslut fattas. Dessa karaktärsdrag framkommer även i samband med Holmberg och 
Åkerbloms (2006) studie, i vilken teamorientering och delaktighet ses som typiskt 
“svenska” ledarskapsstilar. Vidare förmedlar Erik och Markus en bild av det “svenska” 
ledarskapet som humanitärt där alla människor har lika värde och ges mycket ansvar. 
Det humanitära nämns inte direkt i teorin, men kan genom en indirekt summering av de 
attribut som framhäver “svenskt” ledarskap, exempelvis att alla ska få bli hörda och ses 
som en viktig del i en grupp (Hofstede, 2012 b) kopplas till detta. Av dessa jämförelser 
kan vi således utläsa att intervjupersonernas framställning av vad de tycker är ledarskap 
går hand i hand med vad de anser vara “svenskt” ledarskap, något som i sin tur är 
relativt likt vad tidigare forskning har kommit fram till. 

Den bild Annelie ger av “svenskt” ledarskap är även den överensstämmande med Erik 
och Markus uppfattningar. Intressant är dock att hon egentligen motsätter sig en sådan 
generalisering. Annelie är exempelvis en av de personerna som Eriksen (1998) talar om 
som inte vill förenkla världen genom att dela in den i etniska stereotyper. Detta tror vi 
likt Ghorashi (2002) har att göra med den bakgrund som hon har och att denna kan 
påverka hur hon idag tänker och agerar. Annelie, som är svensk och känner sig som 
sådan, har genom sina halvkoreanska rötter och därmed koreanska utseende fått erfara 
hur det är att tillhöra en etnicitet men ändå känna sig olik de andra personerna som 
också ingår i denna (De Vos & Romanucci-Ross, 2006). Detta kombinerat med en lång 
internationell karriär gör att vi tycker att det verkar som om hon anser sig vara mer 
öppen och mindre fördomsfull mot andra kulturer än vad andra svenskar är som saknar 
den här erfarenheten. Förståelsen för att individer kan skilja sig åt och att individen i sig 
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är viktigare än etniciteten för ett ledarskap gör att det i hennes ögon inte är rätt att säga 
att något är “svenskt”. 

Beskrivningarna som den enskilde chefen ger av ett “svenskt” ledarskap motsvaras 
också i hög grad av det personen nämner som ledarskap på företaget där han eller hon 
arbetar. Markus säger exempelvis att en chef inom Swindia har en stark tro på individen 
och delegerar uppgifter medan en “Going Global-chef” enligt Erik är väldigt empatisk 
samt tror på konsensus. Troligtvis kan både likställigheten av ledarskap med “svenskt” 
ledarskap, samt den överensstämmande beskrivningen cheferna ger av “svenskt” 
ledarskap i förhållande till teorin kopplas till chefernas genomförda ledarskaps-
utbildningar. Dessa utbildningar, vilka har utförts i företagens regi, har förmedlat en 
bild av det ledarskap som passar i det aktuella företaget. Cheferna har således matats 
med information och begrepp om hur ledarskap ska vara och hur en ledare ska agera, 
vilket de sedan har tagit åt sig i olika stor utsträckning. Det är därför möjligt att cheferna 
har påverkats av den miljö som de har vistats i och därmed blivit mer lika andra 
individer som också har vistats i samma omgivning. Annelie talar i detta sammanhang 
exempelvis om Jan Stenbeck som trots en svensk nationalitet var väldigt amerikansk i 
sitt sätt att styra. Detta beror förmodligen på att han enligt Björling (2002) var bosatt 
länge i USA. Utifrån dessa tankar kan en persons ledarskap därmed ha blivit mer format 
av ett företags värderingar än av sin egen svenska etnicitet. Schein (1990) menar vidare 
att de grundläggande antaganden som lärs ut till nya medlemmar i ett företag är en del 
av organisationens företagskultur. Chefernas bild av ledarskap som “svenskt” kan 
således vara starkt format av den kultur som råder inom företaget. 

Annelie verkar dock inte vara lika påverkad av en viss företagskultur jämfört med de 
andra två svenska cheferna då hon till en början hade svårt att uttala sig om vad som är 
“svenskt ledarskap”. En anledning till detta kan vara hennes stora erfarenhet av att 
arbeta på flera olika företag utomlands vilket har gjort att hon dels har formats av flera 
olika företagskulturer, dels inte har vistats mycket i en svensk företagskultur. Trots 
detta, vilket tidigare nämnts, liknar det “svenska” ledarskapet Annelie beskriver även 
Erik och Markus skildringar av detsamma. Detta gör att det går att ifrågasätta om det 
som anses vara ledarskap och “svenskt” ledarskap kommer ifrån företagskulturen eller 
om det har formats tidigare än så. Exempelvis säger Erik att han redan vid anställningen 
på Going Global hade samma värderingar som företaget och kanske därför inte har 
blivit formad av företagskulturen i någon större utsträckning. Dessa tankar går hand i 
hand med Berger och Luckmanns (1998) teorier om primär och sekundär socialisation, 
där den primära socialisationen formar individen till att platsa i samhället medan den 
sekundära har att göra med den institutionella anpassningen av personen. Detta skulle 
kunna innebära att företagskulturen (den sekundära socialisationen) snarare enbart har 
haft en stärkande effekt på tidigare formade värderingar (den primära socialisationen). 
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5.2 Vad som ytterligare påverkar “svenskt” ledarskap i 
Indien 

5.2.1 Postkolonialism 
Bilden som de svenska cheferna hade av Indien innan de åkte dit för att arbeta är 
förhållandevis neutral, det vill säga att de varken förmedlar särskilt negativa eller 
positiva åsikter om landet. Indierna framställs bland annat av Annelie som duktiga inom 
sitt arbetsområde, men samtidigt säger Erik och Markus att den krångliga byråkratin gör 
att det kan ta lång tid för att få igenom ett avtal. Said (1993) pratar om att människor i 
västvärlden alltid ser ned på de i Öst, vilket till viss del stämmer även för de svenska 
cheferna. Erik är till exempel något negativ då han säger att verksamheten i Indien hade 
rykte om sig att vara opålitlig, inkompetent och ha dålig kvalitet medan Annelie såg 
indierna som en aning orenliga. Det framkom inga fler fördomar än så, något som dock 
skulle kunna vara en effekt av intervjusituationen som sådan eftersom 
intervjupersonerna kan vara motvilliga att erkänna eventuella negativa åsikter. 
Alternativet är givetvis att de inte hade fler tankar och därmed inte heller fler fördomar, 
eller att vi som intervjuare inte reagerade på det sades då vår egen förförståelse verkade 
vara skild från respondenternas. Utifrån det Annelie, Erik och Markus säger kan kritiken 
som till exempel Jenkins (1997) tar upp mot Said, om att han inte ser några variationer i 
hur Väst uppfattar Öst, anses stämma då både positiva och negativa aspekter nämns av 
de svenska cheferna. Det som däremot går väl hand i hand med Saids (1993) idéer är att 
de svenska cheferna ser indierna som “dom andra”, vilket gör att det ur chefernas 
synvinkel, på ett naturligt sätt, finns en skillnad mellan indier och svenskar. 

Enligt Loomba (2008) bygger bilden av “den andre” även på ett annorlunda språk. Då 
affärsspråket i Indien idag dock är engelska, utgör inte detta några svårigheter för de 
internationellt orienterade svenska cheferna (Jönsson, 1995). Det gemensamma språket 
kan därmed vara en bidragande faktor till att det “indiska” inte ses som lika avlägset. En 
annan orsak som kan ha gjort att landet känns mindre främmande är den kontakt som 
exempelvis Markus och Erik har haft via arbetet med indiska medarbetare innan de 
bosatte sig där. Denna kommunikation har inneburit en försmak på eventuella kulturella 
likheter och skillnader, vilket har gjort att de har haft tid att jämföra indiska och svenska 
medarbetare innan de kom till landet (jfr Turner, 1975). Då Markus och Erik redan hade 
en uppfattning om vilka de var i förhållande till de indiska medarbetarna (jfr De Vos & 
Romanucci-Ross, 2006), visste de således vad som väntade dem när de kom till Indien. 
Detta gjorde att de därmed inte behövde tänka i termer av ”vi” och ”dom” och därmed 
behövde de inte heller använda sig av några underlättande stereotyper för detta ändamål 
(jfr Eriksen, 1998). 

Trots gränsen som de svenska cheferna drar mellan indier och svenskar upplever de inte 
att de har haft några problem med att godkännas som ledare. Det här stämmer överens 
med Kobayashi-Hillarys (2004) åsikt om att den brittiska kolonialiseringen har gjort att 
utländska personer lätt accepteras i Indien. I linje med detta säger Markus att indierna är 
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mer öppna och bra på att tycka att det är okej att skillnader finns mellan människor, 
vilket han menar gör att vi i Sverige skulle ha svårare att acceptera en indisk chef i vårt 
hemland än vice versa. Då indierna enligt Said (1993) är vana vid att vara dominerade 
av västerlänningar har de således inga problem med att godkänna en svensk chef. Trots 
att svenskarna är en social minoritet är det inga svårigheter för dem att bli ledare då de 
på grund av den brittiska kolonialiseringen ses som prototypiska (jfr Hogg & Terry, 
2000) Vidare upplever Markus och Erik att de som västerlänningar får en särskild 
respekt av sina indiska medarbetare. Erik säger att detta delvis har att göra med att de 
“vita” alltid har varit förknippade med att vara högre stående, vilket något hårdraget kan 
kopplas till den idealisering av kolonisatörerna som Sharma (2011) nämner. På grund av 
det kvarlevande arvet från den brittiska kolonialiseringen uppfattar svenskarna därmed 
att de ses på ett visst sätt av indierna. Det skulle därför också kunna sägas att Erik och 
Markus upplever att indierna ser på dem som “dom andra” (Said, 1993). Fördomar 
utifrån ursprung, likt Saids (1993) tankar, verkar enligt intervjupersonernas utsagor 
således finnas på båda sidor. 

5.2.2 Hierarki 
Den starka hierarki som enligt de svenska cheferna råder i Indien är möjlig att koppla 
till det Erik nämner som klassamhälle, kastsystem och det brittiska koloniala arvet. I 
stora drag har vi sett att cheferna på grund av detta upplever att de får en mer auktoritär 
roll i Indien jämfört med i Sverige och att deras befattning blir mer betydelsefull. 
Genom den professionella titeln visas vilken position som innehas i hierarkin och vilken 
makt och respekt som individerna förtjänar. Erik upplever detta som en stor skillnad 
gentemot Sverige, vilket vi kan koppla till den teamorientering som de svenska cheferna 
anser sig ha. Vidare är företagen i Indien toppstyrda och byråkratiska vilket ställer krav 
på cheferna att vara kontrollerande. Till följd av sina positioner förväntas de svenska 
cheferna även veta mycket, ta alla slutgiltiga beslut samt ge detaljerade instruktioner (jfr 
Hofstede, 2012 c). Hierarkin gör också att de underordnade har en oerhörd respekt för 
sina chefer, de ifrågasätter inte chefen (jfr Hofstede, 2012 c) och chefens tid ses som 
mycket mer värd. Följaktligen kan sägas att de svenska chefernas roll de facto påverkas 
av den hierarki de upplever i Indien. 

I företagen syns nivåskillnaderna mellan medarbetarna och cheferna tydligt genom att 
chefen blir tilltalad med titeln Ma’m eller Sir. Detta tilltal, som med stor sannolikhet är 
en del av det brittiska arvet, stämmer inte till fullo med Hofstedes tankar då han menar 
att relationen till chefen i Indien är formell men att titlar inte används vid tilltal 
(Hofstede, 2012 c). Hur väl förankrad och viktig hierarkin är visas även genom att de 
anställda väljer att inte tilltala Annelie vid förnamn istället för Ma’m, trots att hon ber 
om det. Likaså det Annelie berättar om att hon upplever att den professionella titeln är 
viktigare än om individen är man eller kvinna, demonstrerar hierarkins betydelse. 
Speciellt med tanke på att både Erik och Markus förmedlar en bild av Indien som inte är 
särskilt jämställd, vilket gör det möjligt att tro att det innebär svårigheter att vara 
kvinnlig chef i landet. 
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5.2.3 Medarbetarna 
Av de berättelser som vi har fått ta del av framgår det tydligt att de svenska cheferna har 
format sitt ledarskap efter de indiska medarbetarna (jfr Bass & Bass, 2008; Howell & 
Shamir, 1995). Det här stämmer överens med många författares teorier om att ledare 
och följeslagare är integrerade och måste ses i relation till varandra (se exempelvis 
Alvesson & Spicer, 2011; Baker, 2007; Hollander, 1993; Jermier, 1993; Klein & House, 
1995). Orsaken till det ömsesidiga beroendet mellan chefen och medarbetaren 
analyseras vidare nedan. 

Utifrån effekterna av den brittiska kolonialiseringen samt hierarkin i Indien upplever vi 
att cheferna och medarbetarna (genom chefernas beskrivning av dessa) förväntas ha, ta 
och leva upp till en viss roll i de indiska företagen. Medarbetarnas beteende är således 
starkt format av och sammankopplat med hierarkin. Förklaringen till rollerna kan enligt 
Saids (1993) teorier vara att indierna sedan kolonialiseringen är vana vid att någon 
annan bestämmer över dem, varför olika roller är väl accepterade och använda. Ur 
Annelies berättelse framkommer att hon har fått ett annorlunda bemötande från sina 
medarbetare beroende på vilken roll hon har haft. Detta är i linje med Lord et als. (1999) 
teorier om att medarbetare och chefer agerar i enlighet med sina identiteter samt 
överensstämmande med vad Kelley (1988) säger om att medarbetarna och cheferna tar 
viktiga roller i förhållande till varandra. Dock menar Kelley (1988) att rollerna ska ses 
som jämlika, vilket skiljer sig från hur situationen är i Indien där chefen har det 
slutgiltiga ordet. Markus säger exempelvis att han i Indien förväntas fatta fler beslut. 
Likaså Hollanders (1992) åsikt om att följeslagarna är aktiva kan till viss del förkastas. 
Visserligen är de indiska medarbetarna aktiva på så sätt att de gör det de blir tillsagda att 
göra, men enligt både Annelie och Markus kommer de sällan med egna initiativ eller 
ifrågasättanden. Detta kan vi koppla till att individerna är bekväma med att följa de 
rutiner som har planerats för dem och att de ogärna gör något som faller utanför dessa 
ramar (jfr Hofstede, 2012 c). Markus säger att han numera därför alltid måste vara 
tydlig och förväntas lösa konflikter när de uppstår. Vidare säger Erik att de indiska 
medarbetarna behöver mycket mer uppmärksamhet och vägledning i arbetslivet jämfört 
med svenska anställda. Detta har gjort att han därför har blivit mycket mer 
kontrollerande i sitt ledarskap. Likt Kobayashi-Hillarys (2004) teorier framkommer 
således att de indiska medarbetarna är väldigt beroende av sin chef. Detta beroende kan 
vidare kopplas till vad Loomba (2008) säger om att de kolonialiserade länderna är vana 
vid att förlita sig till moderlandet. I detta fall blir således de svenska cheferna en symbol 
för den tidigare kolonisatören Storbritannien, vilka de indiska medarbetarna väljer att 
förlita sig till.  

De svenska cheferna beskriver de indiska medarbetarna som individualister, vilka är 
väldigt drivna och måna om sina karriärer. Många av dem kommer från fattiga 
förhållanden och då befolkningen är stor till antalet krävs vassa armbågar för att de ska 
kunna ta sig fram i konkurrensen och få det bättre ställt. Denna bild går hand i hand 
med Hofstedes (2012 c) teori om det han kallar ett maskulint samhälle, i vilket 
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befolkningen motiveras av konkurrens och viljan att vara bäst. Erik säger att han i 
Indien därför arbetar extra mycket med att få medarbetarna att samarbeta. Vidare 
berättar de svenska cheferna att eftersom karriären är viktig för de indiska medarbetarna 
har många av dem som mål att ständigt klättra uppåt. För att bli accepterad som chef är 
det därför viktigt att ledaren följer dessa mål (Litzinger & Schaefer, 1982). Detta kan 
förklara varför Erik har blivit tvungen att jobba med tydliga återkopplingar och 
karriärplaner för sina anställda i Indien till skillnad från i Sverige. Till följd av 
medarbetarnas egna satta karriärmål går det att anta att de gärna vill uppfylla de 
organisatoriska mål som chefen sätter. Uppfyllandet av dessa mål påverkar i sin tur 
vilket inflytande ledaren har över sina medarbetare (Vecchio, 1997), varför det blir av 
stor vikt för Erik att anpassa sitt sätt att leda efter de indiska medarbetarnas individuella 
mål. Likt Kets de Vries (1997) tankar har medarbetaren och ledaren därmed ett 
ömsesidigt beroende. 

5.3 Hur svenskheten framträder i ledarskapet och 
chefernas uppfattning om detta 

5.3.1 Arbetssätt 
Hierarkin i Indien och de förväntningar som medarbetarna har på hur en chef ska agera 
har medfört att Erik och Markus idag uppfattar sig som mer konkreta och hårda i sitt 
ledarskap. Båda har i denna aspekt således anpassat sitt ledarskap till organisations-
strukturen i Indien. Erik och Markus menar även att de anser att denna ändring är till det 
bättre, då ledarskapet har blivit effektivare och därför är något de vill ta med sig hem till 
Sverige. Tankarna stämmer väl överens med Jönssons (1995) åsikter om att “svenskt” 
ledarskap är oprecist och otydligt. Denna typ av ledarskap får svårigheter i Indien då 
Jönsson (1995) säger att det ger upphov till frustration i situationer när medarbetarna 
vill att chefen ska tala om vad som ska göras. Detta är förmodligen också en av 
orsakerna till att Markus och Erik har valt att förändra sitt ledarskap. De har således i 
enlighet med Jönssons (1995) teorier tagit seden dit de kommer och anpassat sig till vad 
medarbetarna och organisationen förväntar sig av dem (jfr Hofstede, 2012 c; Vecchio, 
1997). 

En annan anledning till att Erik och Markus har ändrat sitt ledarskap är för att de jämför 
sig med de indiska cheferna. Det “indiska” ledarskapet säger Erik är auktoritärt och 
Kobayashi-Hilary (2004) menar att det i vissa fall även kan upplevas som diktatoriskt. 
Vidare beskriver Erik de indiska cheferna som ganska hårda, respektingivande och 
bestämmande medan Annelie säger att chefen förväntas veta mera och därmed ska 
kunna fatta beslut själv. Markus anser att chefen också måste vara tydlig samt kunna 
lösa konflikter. Han beskriver även sin vice VD som mycket tuff. De svenska chefernas 
utsagor stämmer till stor del överens med hur Kobayashi-Hilary (2004) och Hofstede 
(2012 c) skildrar “indiskt” ledarskap samt hur de själva beskriver att de har förändrat sitt 
eget ledarskap. Vidare berättar Erik att han numera kan uttrycka sin ilska på 
arbetsplatsen men att han däremot undviker att skälla ut någon offentligt, vilket 
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Kobayashi-Hilary (2004) anser att indiska chefer kan göra. Erik säger också att 
offentligt beröm är viktigt i Indien, vilket hör samman med det något maskulina 
samhället där framgång är betydelsefullt för medarbetarna (jfr Hofstede, 2012 c). 

Anledningen till att de svenska cheferna jämför sig med de indiska cheferna kan förstås 
med hjälp av Hogg & Terrys (2000) tankar om social kategorisering. Utifrån denna teori 
jämför de svenska cheferna sig med sina svenska kollegor när de arbetar “hemma” i 
Sverige. Dessa påverkar då hur den egna ideale gruppmedlemmen, prototypen, bör vara 
i den grupp de svenska cheferna anser att de tillhör (jfr Hogg & Terry, 2000). Då 
omgivningen nu har förändrats, i och med att de svenska cheferna arbetar i Indien, 
utgörs en ny jämförelsegrupp av indiska chefer. När kontexten ändras leder det enligt 
Hogg och Terry (2000) till att även den egna grupp-prototypen modifieras. Prototypen 
påverkar hur de svenska cheferna beter sig och för deras ledarskap innebär detta att de 
vill härma denna prototyp för att ses som effektiva (jfr Hogg, 2001). Detta är även i 
linje med det Eagerly och Chin (2010) säger om att ledare från andra grupper ofta 
känner press att bete sig som ledaren från den dominerande gruppen. I Indien blir 
svenskarna därmed mer influerade av det “indiska” ledarskapet och således kan en 
förklaring ges till varför de svenska cheferna har ändrat sitt beteende. Erik benämner 
detta som att han har lärt sig att “spela spelet”, vilket innebär att han har anpassat sig till 
de indiska förutsättningarna. Precis som Markus är han väldigt entusiastisk över sitt 
arbete och trivs väldigt bra med detta i Indien. Markus säger att det är spännande att 
arbeta med personer vilka han upplever har annan bakgrund och andra värderingar, 
vilket vi ser som ett tecken på att han är mottaglig för nya jämförelsegrupper och 
prototyper. 

Vidare berättar Erik att ordet chef har blivit mer naturligt för honom att använda till 
följd av att han i Indien ibland blir tvungen att kliva in och reda upp saker som inte 
fungerar. Detta kan till viss del bero på att de indiska medarbetarna inte ifrågasätter 
orders och är väldigt plikttrogna, vilket gör att chefskapet blir enklare i Indien än i 
Sverige. Ovanan att använda chefstiteln har förmodligen att göra med exempelvis den 
svenska jantelagen men även som Markus säger att människor i Sverige ska behandlas 
jämlikt (jfr Hofstede, 2012 b). I Indien, där inte samma fokus ligger på dessa aspekter 
får Erik genom sin position ett annat bemötande och respekt från sina underordnade än 
vad han är van vid. Markus instämmer med detta samtidigt som han tycker att det är 
mer ensamt på toppen i Indien. Fastän Erik och Markus ursprungliga värderingar om att 
inte använda titlar har de således anpassat sig till vad som gäller i Indien eftersom det 
gör det lättare för dem att få saker och ting att hända. I detta avseende ses därför det 
indiska arbetssättet som mer värdefullt än den svenska etniciteten (jfr Eriksen, 1998). 

Trots det faktum att både Erik och Markus upplever att de får en annan auktoritet att 
besluta saker som chefer i Indien, verkar de inte helt bekväma i denna nya roll då de 
säger att de måste ändra sig när de kommer tillbaka till Sverige igen. Deras tankar om 
jämlikhet är således djupt rotade (jfr De Vos, 2006). Anpassningen som de menar att de 
måste göra i sitt ledarskap har förmodligen att göra med de kategoriseringar av svenska 
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och indiska medarbetare som cheferna gör utefter den erfarenhet de nu har (jfr Eriksen, 
1998). När cheferna har varit i Indien ett tag har de således lärt känna de indiska 
medarbetarna och vet hur de fungerar i förhållande till de svenska. I detta avseende kan 
de således sägas ha format en stereotypisk bild av hur svenskar och indier fungerar i 
arbetslivet, vilket gör att de anser att en förändring i ledarskapet måste göras när de 
återvänder till Sverige. Erik säger till och med att en förändring är ett måste för att de 
anställda inte ska gå till facket och kräva åtgärder. Hans åsikt talar för att ett renodlat 
”indiskt” ledarskap inte skulle fungera i Sverige och vice versa gällande ett “svenskt” 
ledarskap i Indien. De svenska cheferna kan därmed sägas ha utvecklat ett 
standardiserat beteende i förhållande till vilka medarbetare de har att göra med (jfr 
Eriksen, 1998). De nya egenskaperna som cheferna har anammat och som de tycker är 
bra, härrörande från en annan ledarstil, kommer att jämföras med föreställningarna om 
de svenska medarbetarnas styrkor och svagheter (jfr Eriksen, 1998) för att kunna välja 
vilka som är möjliga att implementera i Sverige. Cheferna behöver således anpassa sig 
till sin omgivning och vilka förväntningar de har för att uppfattas som ledare (jfr 
Lührmann & Eberl, 2007). Detta gör att det förmodligen krävs att de svenska ledarna 
behåller en del av sitt “svenska” ledarskap och kommunicerar ut det när de återvänder 
till Sverige för att kunna ses som trovärdiga chefer (jfr Lührmann & Eberl, 2007). 

Då vi dels har diskuterat hur de svenska cheferna har anpassat sig till hierarkin och de 
indiska medarbetarnas förväntningar och behov, dels tagit upp hur de har ändrat sig 
genom jämförelser med indiska chefer, är frågan vilken av dessa två grupper som har 
störst påverkan på de svenska chefernas ledarskap i Indien? Utifrån teorin talar det 
faktum att ledarskapet ses som en relation mellan ledare och anställda (se exempelvis 
Alvesson & Spicer, 2011; Baker, 2007; Klein & House, 1995; Hollander, 1993; Jermier, 
1993) för att medarbetarna har störst påverkan, medan vi med hjälp av social 
identitetsteori och jämförelse med olika grupp-prototyper (Hogg & Terry, 2000) snarare 
skulle kunna påstå det motsatta. Om vi däremot även kan se medarbetarna som en 
jämförelsegrupp (Gardner & Avolio, 1998), med prototyper som påverkar det egna jaget 
(Hogg & Terry, 2000), kan medarbetarna återigen sägas ha större effekt på de svenska 
ledarna jämfört med de indiska cheferna. Dock anser vi att det är svårt eller rent av 
omöjligt att utifrån studiens material utröna vad som har haft störst effekt. För att ta 
reda på detta skulle troligtvis observationer av chefernas ledarskap på plats i Indien 
behövas. 

5.3.2 Värderingar 
Kotter (1988) samt Alvesson och Spicer (2011) pratar om att ledarskap och 
management ska ses som ett begrepp som kompletterar varandra. I enlighet med detta 
diskuterar Erik sin roll som chef och ledare i sammanflätade termer. Dock säger han att 
han ser på chefskap och ledarskap som två olika saker, vilket stämmer överens med 
Toor och Oforis (2008) teorier. Detta kommer till uttryck då han menar att det till 
största delen är beteendet i form av chefskapet som han har förändrat sedan han kom till 
Indien medan han har behållit många av sina “svenska” värderingar och normer i sitt 
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ledarskap. Detta visas exempelvis genom hans öppenhet, fokus på teamarbete samt 
genom hans värdesättande av humankapital, vilka han tycker är “svenska”. Då 
ledarskap innebär att styra medarbetarna och bygga långsiktiga visioner medan 
management mer handlar om arbetet på kortare sikt (Kotter, 1988; Toor & Ofori, 2008) 
är det därför tydligt att de grundläggande värderingarna är något han bär med sig. Eriks 
svenska etnicitet är således väl synlig och sammankopplad med det förflutna (jfr De 
Vos, 2006) vilket verkar göra den svår att ändra på. Han säger även själv att de 
värderingar som han har kvar nu kommer att sitta hårdare och att han vet varför han 
hållit fast vid dem. 

Markus har också reflekterat över sitt ledarskap och kommit till insikt med att han 
tycker att det “svenska” ledarskapet är alldeles för otydligt och långdraget. Han säger 
dock att en bra svensk chef kan vara en bra chef i Indien, samtidigt som han menar att 
renodlat “svenskt” ledarskap inte skulle fungera i Indien och vice versa. Detta tolkar vi 
som att han anser att ett bra “svenskt” ledarskap är lite tuffare och hårdare än vad han 
menar att det generellt sett är. Trots att Markus tycker att han kan vara tuff och hård i 
Sverige berättar han att han i Indien ses som “mjukisen”. Det vill säga att det “svenska” 
i hans ledarskap, genom fokus på det humanitära, tydligt lyser igenom. Både Erik och 
Markus tycker att det känns bra att hålla fast vid det de tror på, något som skulle kunna 
vara viktigt för att de ska känna en tillhörighet till sin svenska identitet (jfr Nilsson, 
2006). På så sätt kan de båda även sägas ha utvecklats som personer och fått en bild 
över vad de tycker är bra och mindre bra med det “svenska” i sitt ledarskap. 

De Vos (2006) tankar om att etniciteten är en ständig utvecklingsprocess hänger 
samman med de ovanstående resonemangen. Då etniciteten enligt Jenkins (1997) 
karaktäriserar någon annan än sig själv och enligt De Vos & Romanucci-Ross (2006) 
ändras vid jämförelser med olika grupper, är det möjligt att den indiska 
jämförelsegruppen blir en bidragande orsak till att de svenska cheferna ser sina 
“svenska” värderingar i ett annat ljus. Detta stämmer med Lührmann och Eberls (2007) 
tankar om att identiteten är en spegling genom andra. Även om De Vos och Romanucci-
Ross (2006) säger att den etniska identiteten är en medveten del av sig själv verkar det i 
det här fallet krävas en annan etnisk grupp att jämföra sig med för att kunna reflektera 
över detta (jfr Jenkins, 1997). Vidare kan sägas att Erik tycker att hans ”svenska” 
värderingar är bättre än de motsvarande som han har stött på i Indien, vilket 
överensstämmer med Eriksens (1998) och Turners (1975) tankar om att den egna 
gruppen tenderar att favoriseras. Detta kan bero på att det som fungerar hemma känns 
tryggt och säkert att använda sig av och etniciteten, det vill säga Eriks svenskhet, blir på 
så sätt en koppling till det förflutna (jfr Eriksen, 1998). Det kan även bidra till att Erik 
ogärna ändrar denna del av sin svenska identitet frivilligt (jfr Ghorashi, 2002). 

I Indien behåller de svenska cheferna trots de indiska medarbetarnas arbetssätt ändå vad 
Hofstede (2012 b) kallar för resultatfokus, vilket kan bero på det Erik säger om att 
svenska chefer har ett eget inre driv och känsla för vad som måste göras. Enligt Markus 
har de indiska medarbetarna inte samma driv som de svenska då de till exempel inte 
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skulle göra något bara för att vara snälla. Detta inre driv skulle kunna kopplas till de 
karaktäristiska drag som Holmberg & Åkerblom (2006) benämner som självgående och 
oberoende hos svenska chefer. De säger dock att dessa attribut endast är framkommande 
i en nationell jämförelse, men i den här studien syns de även tydligt mellan olika länder. 

Det inre drivet, vilket vi anser vara en viss pliktkänsla, skulle också kunna kopplas till 
chefernas egen tro på individen och därmed till den frihet under ansvar som Hofstede 
(2012 b) talar om. Det vill säga att de svenska cheferna arbetar så som de själva vill att 
deras medarbetare ska göra. Då de svenska cheferna som vi har intervjuat alla har valt 
att göra en karriär utomlands anser vi att de är väldigt ambitiösa. Deras målmedvetenhet 
kan således även tänkas vara ett resultat av den karriär som de har valt och vad som 
förväntas av dem ifrån sina respektive företag. Då de talar mycket om utvärderingar och 
återkopplingar är det troligt att de själva också blir bedömda på det sättet. Därav kanske 
denna typ av svenskhet, det vill säga resultatorienteringen, är något som de väljer att 
behålla framför att ändra på (jfr Ghorashi, 2002; Oyserman & Packer, 1996). 

Fler “svenska” paralleller kan dras om vi utgår från Jönssons (1995) påstående om att 
diskussioner är förekommande på alla nivåer i företaget för att ge välinformerade 
anställda. Det är tydligt att exempelvis Erik arbetar på detta sätt då han säger att han är 
kommunikativ och vill sprida information i organisationen, något som han själv anser är 
väldigt “svenskt”. Även Annelie tycker att en chef som kommer till Indien bör vara 
öppen, vilket hon även vill att de indiska medarbetarna ska vara. Både Annelie och Erik 
vill genom fokus på öppenhet och teamarbete motverka suboptimering. Vidare 
beskriver Erik de indiska medarbetarna som “skvallriga” och att de sällan kan hålla 
information för sig själva, vilket har gjort att han har tvingats bli lite paranoid och 
fundera över vilka han kan lita på. Trots att det är svårt att vara kommunikativ väljer 
han dock att vara det fastän den information som han ger kan ses och användas som 
makt i Indien. Kommunikationen skulle även kunna ses som en inkluderad del i språket, 
vilket enligt De Vos (2006) är ett av de mest karaktärsfulla dragen i den etniska 
identiteten. Detta innebär att hur individen uttrycker sig är av stor betydelse för den 
egna identiteten. Om vi ser till både Erik och Annelie är deras kommunikativa egenskap 
således svår att ändra då den är så pass viktig del i vilka de är (jfr Ghorashi, 2002). 

Annelies ledarskap verkar också vara relativt “svenskt” trots hennes internationella 
karriär och trots att hon inte explicit uttalar det. Förutom att hon är resultatinriktad, vill 
hon vara ett bollplank samt ser sitt ledarskap som hyggligt och sympatiskt, vilket ligger 
väl i linje med vad som är “svenskt” ledarskap enligt Holmberg och Åkerblom (2006). 
Dock uppger hon att hon är alldeles för resultatinriktad, vilket hon själv anser vara 
”osvenskt”. Det verkar således som att även hon, om än mer undermedvetet, har behållit 
sina ”svenska” värderingar normer men adderat det hon ansett varit bra hos andra chefer 
eller organisationer. Förutom kopplingen till Berger och Luckmanns (1998) teorier om 
primär och sekundär socialisation kan denna förändring även kopplas till de olika 
grupp-prototyper som Annelie har haft. Detta visar att identiteten är mottaglig för det 
som finns runt omkring den (jfr Hogg & Terry, 2000). Att Annelie upplever att hon idag 
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är alldeles för resultatinriktad kan bero på att hon nu jämför sig med de andra cheferna 
inom sin organisation, det vill säga att grupp-prototyperna än en gång har ändrats. För 
att hon ska vara en effektiv chef inom Going Global måste hon försöka efterlikna 
prototypen inom denna organisation och bli mindre resultatfokuserad (jfr Hogg, 2001). 
Denna prototyp verkar vara ganska tydlig då Erik pratar om en typisk “Going Global-
chef”. 

De svenska cheferna berättar att det har funnits tillfällen i Indien där de “svenska” 
åsikterna som de har haft, har krockat med de ”indiska” värderingarna, normerna och 
arbetssätten. Exempelvis gick Markus försök om att skapa en mer jämställd arbetsplats i 
stöpet och Annelies tankar kring en titelfri och därmed mer jämlik nivå mellan chef och 
underordnad fungerade inte heller. Likaså Erik blev uppmärksammad på att en högre 
titel i Indien är minst lika viktig som en löneökning, något som han sedan fick acceptera 
och lära sig arbeta efter. I dessa aspekter har cheferna inte ändrat sina ”svenska” 
värderingar frivilligt då de har fått bortse från dessa till fördel för de ”indiska” (jfr 
Ghorashi, 2002). Vidare har det tuffa affärsklimatet försvårat för den naiva och blåögda 
attityden som Markus och Erik pratar om. Denna “svenska” egenskap har cheferna 
avvant sig vid under tiden i Indien, då de har lärt sig hur de indiska medarbetarna agerar 
och att en sådan blåögdhet därför inte fungerar. En anpassning till de indiska 
underordnade har därmed även i detta fall skett (jfr Hollander, 1992).  

Förutom att de ”svenska” och ”indiska” värderingarna och normerna ibland är 
motstridiga och att de svenska cheferna i många fall har valt att behålla sina ”svenska” 
åsikter finns även tillfällen där de svenska cheferna har valt att förändra sitt synsätt. När 
Erik kom till Indien försökte han bygga upp sitt team likt hur han skulle ha gjort om de 
hade varit i Sverige. Dock blev han varse om att så inte gick att göra i Indien. Vidare 
säger Erik att han på eget bevåg har förändrat hur han ser på lönespridning, och menar 
idag, på ett ganska “osvenskt” sätt att han tror på en stor variation i löner då de som 
faktiskt presterar ska ha mycket bättre betalt än de som inte gör det. I detta avseende har 
han därmed övergett det mera feminina, ”svenska” synsättet om att allt ska vara jämlikt 
till fördel för det mer maskulina, ”indiska” (jfr Hofstede, 2012 b). Ett sådant synsätt gör 
att en individ med ett visst yrke som arbetar hårt och flitigt exempelvis förväntar sig att 
få mer betalt. Av den här anledningen skulle en chef därmed kunna locka och motivera 
sina medarbetare till att prestera bättre, vilket, om det lyckas, ger bättre resultat för 
organisationen. Eriks vilja att ge högre lön till de medarbetare som han tycker förtjänar 
det kan därmed kopplas till hans eget resultatfokus (jfr Hofstede, 2012 b). Detta innebär 
att Erik således har utvecklat det han själv står för (jfr De Vos, 2006; Ghorashi, 2002) 
för att han ska kunna se sin egen identitet som mer värdefull i arbetet (jfr Eriksen, 
1998). 

Införandet av de ”svenska” värderingarna och arbetssätten vilka de svenska cheferna har 
valt att behålla går att koppla till det Said (1993) säger om orientalism, där Orienten är 
något som hanteras på ett politiskt, sociologiskt och vetenskapligt sätt. De svenska 
cheferna kan sägas arbeta med detta genom att göra förändringar i mindre skala i 
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företagen istället för i samhället i stort. De svenska cheferna får med denna syn 
symbolisera “kolonisatörer”, vilka försöker implementera hemlandets arbetsmetoder i 
den nya miljön (jfr Prasad, 2003). Detta kan mellan raderna tolkas som att de svenska 
cheferna ser sina “svenska” värderingar som de “bästa” och överlägsna de ”indiska” 
motsvarigheterna (jfr Said, 1993), varför de implementeras trots eventuellt motstånd. 
Kolonialiseringen pågår således fortfarande men i en annan form än tidigare, dels då 
detta sker på en lägre nivå, dels då cheferna idag även tar hänsyn till och anpassar sig 
till vissa av de indiska företagens arbetssätt. 

Samtidigt som de svenska cheferna har ändrat sitt arbetssätt behåller de ändå många av 
sina ”svenska” värderingar. Därmed verkar det som att alla delar i deras svenskhet inte 
är lika lätta att förändra. Dessa delar skulle kunna kopplas till den primära 
socialisationen, vilken innebär att de svenska chefernas värderingar har formats redan 
under barndomen (jfr Berger & Luckmann, 1998). Då primär socialisation handlar om 
att platsa in i samhället, måste det som ses som ”svenska” värderingar således bli en 
mycket viktig pusselbit för att under uppväxten känna tillhörighet till samhället i vilket 
man ingår. Primär socialisation handlar därmed om hur samhället, verkligheten och 
identiteten internaliseras. Detta förklarar hur de ”svenska” värderingarna, formade 
utifrån samhället, blir en viktig del av en individs identitet. Även vad Eriksen (1998) 
säger, att etniska identiteter kan ändras i takt med att samhället ändras, kan kopplas hit. 
Då den sekundära socialisationen måste likna strukturen i den primära är det således 
naturligt att de svenska chefer som tidigare har arbetat utomlands fortfarande har kvar 
sina ”svenska” värderingar. Eftersom det vi uppfattar som ”svenska” värderingar 
således kan hänföras till en primär socialisation och en internalisering av samhällets 
värderingar i den egna identiteten, ges en förklaring till varför dessa är bestående och 
inte så föränderliga. Då vi ser dessa värderingar som en viktig del i etniciteten anser vi 
att det i etniciteten finns en mer bestående kärna, vilken inte är lika flexibel och 
föränderlig som forskarna inom området (se exempelvis Essers et al., 2010; De Vos & 
Romanucci-Ross; 2006; Eriksen, 1998; Barth, 1969) påstår att all etnicitet är. I denna 
kärna skulle vi vilja inkludera dessa “svenska” grundvärderingar, vilka till viss del är 
undermedvetna. Om individen blir medveten om dem kommer de att ses som en så pass 
viktig del av den egna identiteten att personen inte vill ändra på dem (jfr Nilsson, 2006). 

5.3.3 Upplevelse av den egna identiteten 
Ordet identitet betyder just att ”vara densamma över tid” eller att ”vara annorlunda” (jfr 
Nilsson, 2006; Eriksen, 1998). Att vara densamma som sig själv över tid är något som 
tydligt avspeglas genom de värderingar som de svenska cheferna väljer att behålla när 
de kommer till Indien. Det är alltså viktigt för dem att vara sig själva, även om det inte 
är något som de alla verkar vara medvetna om. Att “vara annorlunda” har däremot både 
Erik och Markus funderat över medan Annelie inte vill se sig själv eller andra som olika 
då hon säger att hon hellre fokuserar på likheter än på skillnader. Enligt Erik och 
Markus berättelser verkar det vara svårare att reflektera över sig själv, sina egna 
värderingar samt varför man är på ett visst sätt än att jämföra och reflektera över sig 
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själv i förhållande till andra och därmed uppleva sig själv som annorlunda. Detta 
överensstämmer med det De Vos & Romanucci-Ross (2006) säger om att den etniska 
identiteten handlar om att individen ska vara medveten om vem den är i förhållande till 
en social grupp. Likaså Jenkins (1997) tankar om att etnicitet ofta är något som 
kännetecknar andra och således inte sig själv passar med detta resonemang. Den sociala 
identiteten verkar således vara lättare att uppleva än den personliga identiteten. Vidare 
stärks detta av att de svenska cheferna, på tal om svenskhet, tar upp hur de förhåller sig 
till svenska traditioner. Precis som Hofstede (2012 b) säger har svenskar en stor respekt 
för dessa. Vikten av dessa traditioner kan kopplas till det Eriksen (1998) säger om att 
etnisk symbolik behövs vid förändring, vilket i det här fallet innebär flytten till Indien. 
Intressant är dock att de svenska cheferna förmedlar en bild där graden av svenskhet är 
beroende av hur mycket svenska traditioner som individen firar. Dessa svenska 
traditioner och firandet av dem är något synligt som kan kopplas till vad Jenkins (1997) 
benämner som nationalism och att den nationella identiteten oftare kan vara lättare att 
uppleva än etniciteten. Därmed får detta stora kontraster i ett annat land, vilket återigen 
visar att de svenska cheferna har lättare att förhålla sig till sociala kontraster än till 
personliga sådana.  

För Annelies del har etniciteten uppmärksammats under hennes uppväxt. Likt De Vos 
(2006) tankar om att etniciteten är en utvecklingsprocess, insåg Annelie att hon var 
svensk när hon reste till Korea för första gången. Hon har själv tänkt att Korea är på ett 
visst sätt och har därför jämfört sig med den bilden och trott att hon var likadan (jfr De 
Vos & Romanucci-Ross, 2006), vilket hon sedan fick erfara inte stämde. Detta visar att 
de värderingar som Annelie har burit med sig är viktigare än exempelvis biologiskt 
ursprung för hennes etniska identitet. Således kan det förklara varför hon idag inte vill 
döma andra på förhand. Då Annelie ofta kände sig annorlunda under sin uppväxt, har 
etniciteten för henne tvärtemot vad Jenkins (1997) säger inte varit något som hon har 
behövt påminna sig själv om. Istället har den varit ständigt närvarande, vilket hon har 
varit väl medveten om (jfr De Vos & Romanucci-Ross, 2006) och därför haft tid att 
reflektera över. Då den etniska identiteten alltid har varit framträdande för Annelie har 
den inte spelat en lika stor roll för henne i hennes arbete utomlands (jfr Eriksen, 1998) 
jämfört med de andra svenska cheferna. Hon upplevde till exempel inte samma “aha-
upplevelse” angående sitt ledarskap jämfört med den insikt som Erik och Markus fick 
över sitt “svenska” ledarskap när de kom utomlands och fann andra jämförelsegrupper. 
Detta kan kopplas till att Annelie troligtvis alltid har känt att hon har haft flera etniska 
grupper att jämföra sig med, vilket har gjort att hennes prototyp (Hogg & Terry, 2000) 
skiljer sig något från Erik och Markus. Detta bekräftas även av hennes motvilja att 
generalisera vad som är “svenskt” eller inte, då flera olika jämförelsegrupper kan ha 
gjort henne mer öppen och gett henne ett annat perspektiv på vad som är just “svenskt”. 

Samtidigt som Annelie är emot en generalisering av “svenskt” ledarskap säger hon dock 
att hon tycker att Hofstede tar upp de centrala skillnaderna mellan ledarskap i olika 
kulturer. Detta kan sägas vara lite motstridigt eftersom hon inte vill generalisera det 
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“svenska” ledarskapet, och Hofstedes (2012 a) teori är just generaliserande. Vi tänker 
oss därför att hon vill förmedla en bild av sig själv som väldigt öppen men att hon 
samtidigt har svårt att vara det, eftersom hon undermedvetet är starkt präglad av sina 
”svenska” värderingar och därigenom accepterar att vissa ledarstilar och 
ledaregenskaper ses som “svenska”. Detta kan sägas visa på att etniciteten hänger väl 
samman med hennes värderingar och därmed med det förflutna (jfr De Vos, 2006; 
Eriksen, 1998). Fastän att etniciteten enligt våra tolkningar alltid har varit en viktig och 
medveten del i Annelies liv (jfr De Vos & Romanucci-Ross, 2006) verkar hon själv inte 
ha reflekterat över den speciellt mycket när det kommer till hennes eget ledarskap. 
Detta, som trots en internationell karriär, jämförelsevis är väldigt “svenskt”. En 
förklaring till att hon i sitt ledarskap inte upplever etniciteten, det vill säga hennes 
svenskhet, som viktig är att den inte tillför henne något som är värdefullt (Eriksen, 
1998) då hon inte vill fokusera på vad som skulle kunna skilja henne och andra 
medarbetare åt. 

Att Annelie tar upp Hofstedes kulturdimensioner visar även på att hon har ett intresse 
för samt är påläst om ämnet vi studerar. Då hon själv således var insatt i studiens ämne 
och hade en ganska klar uppfattning om vad hon tyckte om det redan innan vår intervju, 
kan det ha varit en bidragande orsak till att intervjun med henne blev kortare jämfört 
med övriga respondenter. Hennes inställning präglade hela vår pratstund genom att hon 
var väldigt konkret och direkt i sina svar, vilket gjorde det svårt att få henne att öppna 
sig och vidareutveckla de svar som hon gav. Då hon redan har en stor erfarenhet av 
utlandsarbete gjorde hon ingen större skillnad på sitt arbete i Indien med hur det har 
varit att arbeta i andra länder. Detta medan Erik jämförelsevis hade väldigt mycket att 
entusiastiskt berätta. Vi tycker därför att det faktum att intervjuerna är olika långa även 
speglar de svenska chefernas upplevelse av sin etniska identitet. Då Annelie har haft 
många olika jämförelsegrupper i sin långa internationella karriär medan Erik bara haft 
svenska sådana innan han kom till Indien, anser vi att antalet jämförelsegrupper och 
därmed antalet grupp-prototyper har betydelse för hur en person upplever den egna 
identiteten. Det verkar därmed som om prototyperna, vilka individerna jämför sig med 
(Hogg & Terry, 2000), kan ha en mindre eller större effekt beroende antalet prototyper. 
Är individen som till exempel Erik, van vid att jämföra sig med någon enstaka prototyp, 
som svenska chefer i Sverige, blir antalet prototyper fördubblade i och med att han 
kommer till Indien och börjar jämföra sig med även indiska chefer. Detta medan 
Annelie säkerligen redan jämför sig med flera olika typer av chefer från de länder hon 
har arbetat i tidigare och att jämföra sig med ytterligare en prototyp, den indiska chefen, 
gör således inte lika stor skillnad för henne som för Erik. Därmed har vi fått ytterligare 
en, lite djupare, förklaring till varför Annelie inte upplever sin etnicitet vara av lika stor 
betydelse i sitt ledarskap som övriga respondenter. 

Även om inte Annelie funderar över sin svenskhet särskilt mycket finns det dock 
tillfällen då de svenska chefernas svenskhet kan komma till uttryck och ibland till och 
med underlätta för dem i Indien. Annelie pratar om rapporteringsstrukturen och att hon 
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tycker att det är lite löjligt att en av de indiska medarbetarna inte vill rapportera direkt 
till henne bara för att hon till exempel har bytt tjänst. Då hierarkin är något som inte är 
vanligt i Sverige och den platta organisationen är väl inrotad hos de svenska cheferna 
har de därmed svårt att förändra sin inställning till att arbeta i en hierarkisk organisation 
(jfr Ghorashi, 2002). Visserligen anpassar Erik och Markus sig till hierarkin, men det 
tog ett tag innan de gjorde den här anpassningen och än idag eftersträvar de att 
organisationen ska vara mindre hierarkisk. Annelie spelar dock i detta fall på sin 
svenskhet genom att låtsats att hon inte förstår hur hierarkin fungerar. Hon bestämmer 
därmed även i detta fall själv hur viktigt etniciteten är (jfr Eriksen, 1998) och låter den 
spela en större roll än vad hon annars upplever den. I dessa situationer anser hon således 
att hennes egen svenskhet har betydelse då den ger henne något som är värdefullt (jfr 
Eriksen, 1998) det vill säga förmånen att ha möjlighet att kunna hoppa över stegen i 
hierarkin. 

De svenska cheferna hade överlag svårt att svara på vissa frågor kring svenskhet och det 
verkade heller inte vara något som de själva hade reflekterat över i någon större 
utsträckning. Återigen kan språket vara en bidragande orsak till detta. Då både de 
indiska medarbetarna och de svenska cheferna pratar samma språk behöver cheferna till 
exempel inte känna sig utanför på grund av att de inte förstår vad de anställda säger i 
samtal med varandra. Språkmässigt säger Annelie också att hon nu ofta har lättare att 
uttrycka sig på engelska än på svenska och i samband med intervjun med Erik användes 
många engelska uttryck, vilket gav honom ett ”svengelskt” språk. Då språket enligt De 
Vos (2006) är viktigt för att hålla en separat etnisk identitet borde den gemensamma 
engelskan således göra att svenskheten inte blir lika framträdande. Ytterligare en 
anledning till att svenskheten inte känns så framträdande är att arbetsplatsen i Indien 
enligt cheferna är näst intill identisk med en europeisk sådan. Den liknande 
omgivningen borde göra att den svenska chefen känner sig bekväm och som “hemma” 
på arbetet, vilket vi tror talar för att han eller hon väljer att agera mer i likhet med hur de 
agerar i Sverige. Detta stämmer med De Vos (2006) idéer om att det verkliga och 
förflutna, i detta sammanhang tolkat som arbetsmiljön, påverkar personens 
självdefinition och därmed indirekt personens agerande. Den trygga miljön kan även 
leda till att etniciteten inte känns som särskilt hotad och blir därför inte speciellt 
framträdande (jfr Eriksen, 1998; Crocker & Luthanen, 1990). 

Utifrån intervjupersonernas berättelser verkar den identiteten som ”svensk” inte vara 
lika påtaglig som identiteten som ledare, vilket innebär att den ena identiteten är lättare 
att förhålla sig till än den andra. Vi anser till exempel att det faktum att Erik har ändrat 
sitt synsätt på lönespridning handlar om att han som chef vill göra bra ifrån sig. Det vill 
säga att hans organisation ska prestera bra prioriteras framför hans ”svenska” 
värderingar om jämlikhet. Detta tyder på att hans sociala identitet som chef känns mer 
närvarande än identiteten som svensk (jfr De Vos & Romanucci-Ross, 2006; Liu et al. 
2002). Vidare säger Markus till exempel att han i Indien tänker mer på sig själv som 
individ än som svensk. Detta skulle kunna kopplas till vad Eriksen (1998) säger om att 
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etniciteten inte har så stor betydelse mellan kollegor. Då flera sociala eller etniska 
identiteter enligt Tajfel (1972, i Hogg & Terry) och Eriksen (1998) kan innehas 
samtidigt, verkar det som att de svenska cheferna således särskiljer på rollerna svensk 
och chef samt uppfattar dem som två olika identiteter. Anledningen till detta kan i 
enlighet med Eriksen (1998) vara att den etniska identiteten spelar olika stor roll vid 
olika tillfällen. I de svenska chefernas fall betonas chefskapet mer utåt sett, vilket skulle 
kunna vara en följd av att cheferna är plikttrogna sina företag och vill göra bra ifrån sig. 
Att de samtidigt hade svårt att svara på frågor om sin svenskhet behöver dock inte 
betyda att den svenska etniciteten är av mindre betydelse än ledarskapet. Mellan raderna 
av det de säger framkommer nämligen att svenskheten tar stor plats i deras sätt att agera. 
En del av det verkar inte vara sådant som vissa av cheferna själva reflekterat över och 
därmed blir svenskheten i chefernas ledarskap bitvis undermedveten. Att svenskheten är 
något som cheferna inte tänker så mycket på skulle kunna bero på etnicitetens starka 
koppling till det förflutna (jfr De Vos, 2006; Ghorashi, 2002). Likt ordspråket “man ser 
inte skogen för alla träd” är etniciteten en så pass självklar del av individen att den 
glöms bort och på så sätt blir undermedveten. Precis som Jenkins (1997) säger måste en 
person därför påminna sig själv om att den är en del i en etnicitet. Det vill säga att vi 
som undersökare blev tvungna att ställa sådana frågor till respondenterna för att de 
själva skulle reflektera över sin svenskhet. 

5.4 Sammanfattande modell av analysen 
 

 

 Figur 2. Sammanfattande modell över analysen 
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En sammanfattande modell av hur studiens syfte har uppfyllts får avsluta analysen. De 
olika teorierna avgränsas av cirklar, där den yttre cirkelkanten skiljer en teori från en 
annan. Pilarna (numrerade utan någon inbördes ordning) ämnar förtydliga hur de olika 
teorierna kan skapa en förståelse för hur svenska chefer upplever sin svenskhet i Indien. 
Då vi vill förstå hur den svenska etniciteten i ledarskapet kan upplevas hos olika 
personer finner vi teorier om etnicitet i den innersta, streckade cirkeln. Dessa teorier är, 
likt Yelvingtons (1991) förslag, starkt sammankopplade med teorier om social identitet. 
Inom social identitetsteori vill vi framförallt lyfta fram den sociala kategoriseringsteorin 
och dess jämförelsegrupper. Dessa jämförelsegrupper, vilka finns placerade i den 
yttersta cirkeln av figuren, är mycket viktiga för att förstå hur en svensk chef kan 
uppfatta sin etnicitet (1) samt hur han eller hon väljer att utforma sitt ledarskap (2). För 
att få en förståelse för de svenska chefernas ledarskap har detta relaterats till teorier om 
“svenskt” ledarskap. Mellan chefernas ledarskap och jämförelsegrupperna i Indien finns 
postkolonialismen att ta hänsyn till (3). Denna faktor har en avgörande betydelse för hur 
de svenska cheferna känner att de uppfattas och vilka förväntningar de har på sig. 
Därmed är teorin viktig för att förstå hur de svenska cheferna väljer att agera och hur de 
som svenskar uppfattar detta. Vidare kan de svenska chefernas vilja att införa sina egna 
“svenska” värderingar i de indiska företagen kopplas till Saids (1993) 
postkolonialistiska teorier om att västerlandets metoder är att se som bättre och 
överlägsna Orientens. De “svenska” värderingarna som de svenska cheferna har behållit 
och vill implementera i Indien är mer eller mindre undermedvetna. Dessa värderingar, 
vilka är formade av den primära socialisationen, är en viktig del av etniciteten och så 
pass väl rotade och självklara att de inte är lätta att reflektera över och således svåra att 
förändra. Därför symboliseras de av den innersta, mörka cirkeln. Dessa värderingar har 
även en stor betydelse för hur de svenska cheferna väljer att utforma sitt ledarskap (4). 
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6 Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser i förhållande till dess syfte. Vi summerar 
även de teoretiska bidrag samt metodbidrag som vi anser att studien har gett. Vidare 
diskuteras studiens konstruktivistiska förhållningssätt kritiskt. Avslutningsvis ger vi 
förslag på vidare forskning samt delar med oss av våra egna reflektioner kring studien. 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur svenska chefer, med indiska 
underordnade, upplever sin svenskhet i sitt ledarskap i Indien. Detta har vi uppfyllt 
genom att använda teorier om etnicitet, ledarskap, social identitet, postkolonialism och 
leader-follower tillsammans med intervjuer samt dagboksanteckningar från svenska 
chefer i Indien. 

Av studiens resultat framgår att det “svenska” ledarskapet i Indien bygger på en relation 
mellan chefen och de anställda, där medarbetarnas beteende påverkar chefens agerande 
(jfr Alvesson & Spicer, 2011; Baker, 2007; Hollander, 1993; Klein & House, 1995; 
Jermier, 1993). Tillsammans med den hierarki som råder i företagen, har detta gjort att 
chefskapet hos de svenska cheferna har blivit mer framträdande än vad det var när de 
arbetade i Sverige. Till följd av den rådande hierarkin och postkolonialismen ses 
individer, och framförallt västerlänningar, med en uppsatt titel som högt stående av de 
indiska medarbetarna. Postkolonialismen spelar således en viktig roll, inte bara för att 
förstå de västerländska chefernas syn på de indiska medarbetarna utan även för att förstå 
vilka förväntningar som möter de svenska cheferna i Indien. Detta innebär vidare att de 
indiska medarbetarna har en oerhörd respekt för de svenska cheferna och lyder deras 
order utan att ifrågasätta. Att axla rollen som chef i Indien innebär därmed ett stort 
ansvar då denna person förväntas fatta alla beslut. Dock är de svenska cheferna till att 
börja med inte helt bekväma i den nya roll de får då deras tankar om jämlikhet är starkt 
rotade (jfr De Vos, 2006; Hofstede, 2012 b). 

Ledarskapet som de svenska cheferna beskriver överensstämmer till stor del med det 
som tidigare forskning benämner som “svenskt” (jfr Hofstede 2012 b; Holmberg & 
Åkerblom, 2006; Jönsson, 1995). Det här kan sammankopplas till de ”svenska” 
företagskulturer som ledarna har upplevt (jfr Schein, 1990) även om vi ser att deras 
”svenska” värderingar på grund av primär socialisation är formade tidigare än så (jfr 
Berger & Luckmann, 1998). Faktorer som hierarki och medarbetare har gjort att några 
av respondenterna upplever att deras “svenska” ledarskap i Indien är för mjukt. De har 
därför blivit tydligare, hårdare och mer direkta i kommunikationen med sina 
underordnade. Dessa karaktärsdrag stämmer även överens med hur de svenska cheferna 
upplever att de indiska cheferna agerar (jfr Hofstede, 2012 c). Förutom medarbetarnas 
förväntningar och organisationens struktur påverkas de svenska cheferna således av de 
indiska chefernas sätt att arbeta. De indiska cheferna utgör en ny jämförelsegrupp vilka 
ger nya grupp-prototyper som påverkar hur de svenska cheferna beter sig (jfr Eagly & 
Chin, 2010, Hogg, 2001; Hogg & Terry, 2000). I detta sammanhang har vi kommit fram 
till att även antalet olika prototyper en person jämför sig med påverkar hur stort 
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inflytande en viss prototyp har. Vi upplever också att en jämförelse med flera grupp-
prototyper leder till att en ny prototyp inte får samma påverkan på den egna identiteten. 

Två av de svenska cheferna har tack vare de nya indiska jämförelsegrupperna, och 
därmed grupp-prototyperna, fått ett annat perspektiv på det “svenska“ ledarskap som de 
tidigare bedrev (jfr Lührmann och Eberl 2007; De Vos & Romanucci-Ross, 2006; 
Jenkins, 1997). Båda anser att de har ändrat sitt ledarskap till det bättre med tanke på att 
det “svenska” ledarskapet ibland har en tendens att bli för otydligt (jfr Jönsson, 1995). 
Då jämförelsegrupper kan användas för att förklara hur individerna ser på sin egen 
etnicitet har vi visat att social identitetsteori går hand i hand med teorier kring etnicitet. 
Vidare är det tydligt att två av de svenska cheferna anpassar sitt ledarskap efter 
omgivningens krav då de säger att de måste ändra det utefter vilket land de arbetar i. De 
lär sig därmed att skilja på anställda i olika länder och utvecklar ett standardiserat 
beteende mot dessa (jfr Eriksen, 1998) för att framstå som trovärdiga som ledare (jfr 
Lührmann och Eberl 2007). 

Vidare har vi kommit fram till att det är lättare att uppleva identiteten som att “vara 
annorlunda” jämfört med att “vara sig själv över tid” eftersom det är lättare att se sig 
själv i förhållande till andra än att bara reflektera över sig själv. Av de svenska cheferna 
verkar dock ingen ha funderat särskilt mycket över sin svenskhet. En bidragande orsak 
till detta kan vara det gemensamma affärsspråket samt att arbetsmiljön är näst intill 
identisk med hur den ser ut i Sverige. Det är även tydligt att den sociala identiteten som 
chef är mer framträdande än identiteten som svensk vilket har att göra med att cheferna 
själva kan prioritera hur viktig en identitet är (jfr De Vos & Romanucci-Ross, 2006; Liu 
et al. 2002; Eriksen 1998; Tajfel 1972, i Hogg & Terry). På grund av deras ambition och 
pliktkänsla får chefskapet därmed en mer betydande roll. Trots att ingen av cheferna i 
större grad har funderat över sin svenskhet framgår det dock tydligt i deras berättelser 
att de vill ha kvar sina “svenska” värderingar i form av humanitet och tro på 
jämställdhet (jfr Hofstede, 2012 b). Samtidigt lyser deras ”svenska” normer igenom då 
de är resultatfokuserade (jfr Hofstede, 2012 b) och tycker om att arbeta i team (jfr 
Holmberg & Åkerblom, 2006; Jönsson, 1995). Vidare vill de heller inte behålla den 
hierarkiska strukturen i Indien till fullo och har svårt att se sig själva som högre stående. 
Svenskheten är därmed viktig för hur cheferna väljer att agera och ibland, när det kan 
vara gynnsamt, låter de den bli mer framträdande (jfr Eriksen, 1998). Då de svenska 
cheferna inte funderar särskilt mycket över sin svenskhet samtidigt som den är viktig för 
hur de väljer att agera anser vi att etniciteten är att se som något som delvis är 
undermedvetet. Detta då den är en så viktig och förankrad del i vem individen är att den 
är svår att reflektera över och förändra (jfr Ghorashi, 2002). 

Slutligen framgår av studien att de “svenska” värderingarna inte är lika föränderliga 
som chefernas arbetssätt. De svenska cheferna tenderar nämligen att favorisera sina 
egna värderingar framför de indiska och kan därmed ses som moderna “kolonisatörer” 
vilka vill implementera sina egna uppfattningar i företaget (jfr Prasad, 2003; Said, 
1993). Värderingarna, hänförliga till den primära socialisationen (Berger & Luckmann, 
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1998), som de svenska cheferna bär med sig ser vi som en viktig del i deras etnicitet (jfr 
Ghorashi, 2002). Då dessa är svåra att förändra och ibland undermedvetna har vi 
kommit fram till att alla delar av en persons etnicitet inte är lika flexibla som tidigare 
forskning (jfr Essers et al., 2010; De Vos & Romanucci-Ross; 2006; Eriksen, 1998; 
Barth, 1969) påstår. 

6.1 Sammanfattning av studiens bidrag 
Analysavsnittet avslutades med en egendesignad modell över hur det “svenska” i en 
chefs ledarskap kan förstås. I denna modell går social identitesteori och etnicitet hand i 
hand. Detta då vi genom studien har kommit fram till att social identitetsteori kan vara 
användbar för att förklara hur en person upplever sin egen etnicitet genom att jämföra 
sig med andra grupper. Studien bekräftar även befintliga teorier om att medarbetarna 
har en stor påverkan på ledarskapet (se exempelvis Alvesson & Spicer, 2011; Baker, 
2007; Hollander, 1993; Jermier, 1993; Klein & House, 1995), men visar också att 
indiska chefer kan ses som en viktig jämförelsegrupp (jfr Hogg, 2001; Hogg & Terry, 
2000; Eagly & Chin, 2010). Vidare har vi kommit fram till att antalet jämförelsegrupper 
och därmed antalet grupp-prototyper har betydelse för hur stor påverkan en viss enskild 
prototyp har på en individs identitet. 

Av studien framgår även att postkolonialismen inte bara spelar en viktig roll för hur 
svenska chefer ser på indiska medarbetare utan att den också har en stor betydelse för 
hur de indiska medarbetarna ser på de svenska cheferna. Således är teorin viktig för att 
förstå relationen däremellan samt hur de svenska cheferna känner att de bör agera. 
Dessutom påvisar studien att kolonialiseringen fortfarande är ett pågående fenomen i 
Indien i takt med att de svenska cheferna mer eller mindre medvetet vill införa sina 
“svenska” värderingar i organisationerna. 

Vidare är ett mycket viktigt resultat att etniciteten inte alltid är så flexibel som tidigare 
forskning påstår (se exempelvis Essers et al., 2010; De Vos & Romanucci-Ross; 2006; 
Eriksen, 1998; Barth, 1969). Vi har sett att delar av den, på grund av den starka 
kopplingen till en individs förflutna (Ghorashi, 2002), kan vara undermedveten. Detta 
handlar om ”svenska” värderingar formade redan under individernas uppväxt (Berger & 
Luckman, 1998). Därmed är etniciteten delvis svår att förändra och har således en stor 
betydelse för det ledarskap en svensk chef väljer att bedriva. 

En stor del av den forskning som idag finns inom ledarskap baseras på objektivistiska 
teorier och tenderar att vara generaliserande. Vi upplever dock att Hofstedes 
kulturparametrar stämmer väl överens med vad studiens respondenter berättar om vad 
de ser som “svenskt” och “indiskt” ledarskap. Dock säger dessa dimensioner inget om 
människors innersta tankar, känslor, reflektioner eller uppfattningar kring vad det 
innebär att vara av en viss etnicitet samt hur denna kan komma att utvecklas genom ett 
möte med andra etniciteter. Vi anser därför att denna studie är värdefull då vi genom att 
uppnå syftet, med ett konstruktivistiskt synsätt, har fått ta del av chefernas bild av just 
detta. Inledningsvis citerades Newman och Nollens (1996 s. 756) uttryck “When in 
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Rome do as the Romans do”. Detta citat stämmer väl med den här studiens resultat då 
de svenska cheferna till viss del anpassar sitt ledarskap till vad som förväntas av dem i 
Indien genom att framförallt bli hårdare och tydligare. Sett till djupet har de dock 
fortfarande kvar samma värderingar som förut, vilket de vid eftertanke själva ser som 
viktigt. “When in Rome, do as the Romans do” är således inte lika enkelt som det låter 
då de svenska cheferna å ena sidan anpassar sitt ledarskap till det nya landet, å andra 
sidan är starkt färgade av sina grundläggande “svenska” värderingar, vilket även lyser 
igenom i deras ledarskap. 

6.2 Diskussion kring vald metod samt dess bidrag 
Eftersom de respondenter som deltog i studien befann sig i Indien fick de intervjuer som 
gjordes ske via Skype eller telefon. Då metodlitteratur kring Skypeintervjuer i dagsläget 
är svår att finna anser vi att studien i detta avseende har gett ett viktigt bidrag. Vi har 
kommit fram till att Skypeintervjuer är mycket bra att använda vid intervjuer som ska 
göras på långväga avstånd, då de är gratis samt ger en mer personlig kontakt än 
telefonintervjuer. Dock kan Skypeintervjuernas kvalitet påverkas starkt av externa 
faktorer. Framförallt är de beroende av respondenten då det krävs att han eller hon i 
förväg kontrollerar sin internetuppkoppling för att inte störningar och brus ska 
förekomma. Valet av plats där respondenten genomför intervjun har stor betydelse då 
den påverkar hur avslappnad och öppen intervjupersonen blir. Vi är nöjda med att ha 
gjort intervjuer på detta sätt men upplever att vi hade kunnat nå djupare om personliga 
intervjuer, där intervjuare och respondent möts i verkliga livet, hade varit möjliga att 
utföra. Dock anser vi att den kombinerade metodtekniken med dagböcker och intervjuer 
bidrog till att vi nådde djupare än om vi enbart hade genomfört intervjuer. Då dagens 
generaliserande studier om ledarskap och kultur bygger på enkäter tycker vi även att 
studiens metod var lämplig för att uppfylla syftet. 

6.3 Diskussion kring valda teorier  
Om vi ser kritiskt på de teorier som har använts i studien har vi trots vårt 
konstruktivistsika synsätt valt att testa objektivistiska teorier, så som Hofstede och 
GLOBE-studien, för att till fullo kunna förstå vårt studerade fenomen. Detta har ansetts 
vara nödvändigt för att kunna tolka innebörden av det de svenska cheferna har sagt med 
tanke på att de har genomgått flera ledarskapsutbildningar och därmed troligtvis 
influerats av sådana termer. Vidare har teorier från författare som Alvesson och Spicer 
(2011) och Jönsson (1995) valts för att de har ett synsätt som ligger i linje med vårt. 
Deras publikationer har varit värdefulla då de har hjälpt oss att hitta tillbaka till rätt spår 
när vi har hamnat villovägar. Teorier inom etnicitet och social identitet har också varit 
relevanta för att förstå hur cheferna upplever sitt “svenska” ledarskap då vi har sett att 
etniciteten lyser igenom i detta. Likaså leader-followerteorin har varit användbar för att 
kunna tolka hur cheferna ser på samspelet mellan ledare och underordnad, vilket har 
påverkat ledarskapets utformning. Således anser vi att våra relativt spridda teorier ändå 
varit förenliga för att kunna uppfylla studiens syfte. Det är dock möjligt att andra 
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relevanta teorier än de ovan valda lämpar sig för att förklara det “svenska” ledarskapets 
utformning i Indien. En användning av dem kan således innebära att andra resultat än 
vad den här studien har kommit fram till uppnås. 

6.4 Diskussion om förhållningssätt 
Under studiens gång har det konstruktivistiska synsättet varit svårt att följa till fullo. 
Även om vi innan respondenternas godkännande för medverkan frågade om de är och 
känner sig svenska, vilket var ett krav för att kunna deltaga i studien, är det vi som har 
applicerat en viss identitet och etnisk tillhörighet på dem. Vidare har studiens 
intervjufrågor kring chefernas svenskhet till viss del varit ledande då vi frågade om 
chefernas svenskhet och vad de tycker är “svenskt” ledarskap. Om vi inte explicit hade 
frågat om detta är det möjligt att cheferna inte hade fört det på tal, eftersom svenskheten 
inte är något som de reflekterar över i någon större utsträckning. De ställda frågorna har 
således till stor del färgat deras svar och tankar, vilket det är viktigt att vara medveten 
om. Därmed är det möjligt att studien kunde ha fått en helt annan karaktär, där det 
“svenska” aldrig specifikt hade berörts om vi inte hade gjort på detta sätt. 
Konsekvensen av att vi inte helt och hållet har kunnat upprätthålla det konstruktivistiska 
synsättet har i och med detta blivit att svenskheten har framställts som viktigare än vad 
den egentligen är för respondenterna. 

I förhållande till Hofstede och andra generaliserande teorier önskade vi att studien 
skulle erhålla ett djup och en förståelse som dessa till stor del saknade. Detta anser vi 
visserligen att vi har uppnått, men för att kunna uppfylla studiens syfte om hur de 
svenska cheferna upplever sin svenskhet i sitt ledarskap har vi varit tvungna att 
generalisera innebörden av svenskhet. Genom att säga att det finns något som är 
“svenskt” har vi därför också bidragit till dagens generaliserande tendenser. Således har 
vi, även om vi har uppfyllt studiens syfte, ironiskt nog fallit i samma fälla som de 
forskare som vi ursprungligen kritiserade. 

Värt att diskutera är slutligen en individs svenskhet. Att en person är svensk är inga 
konstigheter, men innebörden av att vara svensk är desto svårare att sätta fingret på. 
Detta framkom tydligt genom att det var besvärligt för de svenska cheferna att svara på 
frågor om just sin svenskhet. Det är dock spännande att se att vissa värderingar delas av 
samtliga chefer, värderingar som sitter så djupt att de ibland därför är undermedvetna. 
Följaktligen delar cheferna något som verkar starkt sammankopplat med deras ursprung. 
Frågan är dock om dessa gemensamma värderingar därför kan ses som “svenska”?  

6.5 Förslag till vidare forskning 
En stor del av den forskning som studerar ledarskap i en internationell kontext, 
exempelvis Hofstede och GLOBE-studien, tenderar att i större utsträckning fokusera på 
chefernas roll än de underordnades. Då den här studien, samt även tidigare 
undersökningar, visar att medarbetarna har en betydelsefull roll för ledarskapet vore det 
således intressant att studera hur medarbetare av en annan etnicitet än den svenska 
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upplever att det är att ha en svensk chef. Vad tycker de kännetecknar ett “svenskt” 
ledarskap? Och vilken betydelse anser de att det “svenska” ledarskapet får i utlandet? 

Vidare kan vi se att företagskulturen i en organisation kan ha en påverkan på 
ledarskapets utformning. Den här studien visar dock att det är svårt att avgöra om 
företagskulturen formar ledaren eller endast stärker redan befintliga personliga 
värderingar. Ett uppslag för fortsatta studier kan därför vara att mer ingående studera 
detta fenomen i en organisation genom att använda Berger och Luckmanns (1998) 
teorier om primär och sekundär socialisation på nyanställda ledare i företaget. Det har 
dessutom varit svårt att avgöra vad som har störst påverkan på chefens ledarskap: 
medarbetarna eller de andra cheferna som finns i företaget? Den här studien har enbart 
gett belägg för att de båda påverkar, men inte i hur stor grad det sker. Således är även 
detta ett förslag vi har till vidare forskning. 

Sist, men inte minst, kan det vara av intresse att studera det “svenska” ledarskapet ur ett 
genusperspektiv. Detta då två av studiens respondenter betonade att Indien inte är ett 
jämställt land, medan den tredje respondenten som var kvinna menade på att chefstiteln 
var viktigare och stod högre än om personen var man eller kvinna. Genom att på så sätt 
studera kvinnliga, svenska chefer i Indien går det att få en djupare förståelse för dessa 
meningsskiljaktigheter och vad de kan tänkas bero på. 

6.6 Personliga reflektioner 
Genomförandet av den här studien har varit en väldigt berikande process då vi på kort 
tid har varit tvungna att lära oss ämnen som vi saknade förkunskaper om. Detta har gjort 
att mycket tid har spenderats på att hitta relevanta källor, men även på att “läsa in oss” 
och försöka förstå de områden som vi har velat studera. En rekommendation till 
framtida forskare är därför att studera ett ämne som de åtminstone är lite insatta i för att 
kunna underlätta problematiseringen samt insamlingen av teori. Dock har det samtidigt 
varit lärorikt att inte veta så mycket på förhand. Exempelvis visade det sig att 
litteraturen om ledarskap var väldigt omfattande och att det finns vitt skilda åsikter om 
innebörden av begreppet, vilket krävde mycket arbete att sätta sig in i. Vidare är vi 
väldigt nöjda över att ha lyckats förstå och kunna föra diskussioner kring teorierna om 
etnicitet, då detta ämne är väldigt komplext och ibland nästintill filosofiskt. Då etnicitet 
ofta upplevs som något tungt har vi för läsarens skull försökt underlätta förståelsen 
genom att använda ett så bra och lättläst skriftspråk som möjligt. Fortfarande kan dock 
de avsnitt som berör etnicitet och social identitet uppfattas som problematiska för en 
person som inte är insatt i området. Läsaren av denna studie behöver således läsa 
noggrant för att kunna förstå resonemangen och sambanden som vi behandlar. 

Under hela processens gång har vi haft en hög ambitionsnivå. Detta är något som vi tar 
med oss till framtida studier då det har varit skönt att kunna undvika onödig tidspress. 
Målmedvetenheten satte dock käppar i hjulet för oss under insamlingen av det 
empiriska materialet då vi i detta avseende var överambitiösa och gjorde fler intervjuer 
än vad som skulle vara intressant för läsaren att ta del av. Då alla intervjuer som 
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genomfördes transkriberades och sammanställdes kom detta olyckligtvis att ta mycket 
av vår dyrbara tid i anspråk.  

Avslutningsvis vill vi gärna poängtera att alla de chefer som har medverkat i studien har 
varit väldigt öppna och villiga att dela med sig av sina berättelser. Det märks tydligt att 
de har en stark passion för sitt arbete och gillar att upptäcka och arbeta i nya länder. 
Deras positiva attityder och skildringar har inspirerat oss till att själva vilja arbeta 
utomlands i framtiden!  
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Bilaga 1 Intervjuguide för pilotintervju 

Berätta om oss själva 

 Examensjobbet och dess syfte: “Syftet med studien är att skapa förståelse för 
hur svenska chefer, med indiska underordnade, upplever sin svenskhet i sitt 
ledarskap i Indien”. 

 Konfidentialitet och inspelning? 

 Avbryt när du vill, fråga om du undrar något. 

 Vi skickar tillbaka det som vi har skrivit till dig. 

Personlig information 

 Berätta lite om dig själv. 

 Karriär: hur blev du intresserad av att arbeta med…  
o Det du arbetar nu? 
o Ledarskap? Förebilder? Ledarskapserfarenheter? 

 Hur ser det ut på kontoret där du jobbat? Hur många svenskar jobbar där? 
Hur många indier? 

Allmänt om Indien och svenskhet 

Innan du åkte till Indien 

 Hade du fått någon särskild utbildning eller förberedelse? 

 Vad var din uppfattning om landet? 

 Hur upplever du att det är att vara svensk i Sverige? 

I Indien 

 Hur upplevde du att det var att vara svensk i Indien? Hur tror du att andra 
uppfattade dig? 

 Har du ändrat syn på landet/människorna? Hur? 

Ledarskap 

 Vad har du arbetat med som enligt dig är ledarskap? 

 Vad är enligt dig typiskt ”svenskt” ledarskap? 

 Hur har du upplevt din svenskhet i ditt ledarskap?  

 Vilka skillnader/likheter har du upplevt jämfört med att vara chef i Sverige?  

 Vilka svårigheter har du upplevt som svensk chef? (t ex språk, religion, 
hierarki) 

 Vad har du upplevt som enklare med att vara chef i Indien jämfört med i 
Sverige? 
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o Hur har du hanterat dessa svårigheter/olikheter/enkelheter 
(utbildning? andra chefer att bolla med?) 

 Har du ändrat ditt ledarskap i Indien jämfört med Sverige? Varför?/ Varför 
inte? Varför har det varit viktigt? 

 Hur uppfattar du indiska chefer? Hur styr du jämfört med dem? Varför? 

 Varför du tror att dessa skillnader/likheter och så vidare har funnits?  

 Uppfattas du annorlunda som ledare i Indien än i Sverige? Har ledaren en 
annan roll? 

 Upplever du att det är någon skillnad på att svenska/indiska medarbetare 
(underordnade)? På vilket sätt då? (socialt, jobbfokus, etc.). 

 Vilken relation finns till de indiska medarbetarna? Hur upplevs arbetsmiljön?  

 Hur upplevs affärsklimatet?  

 På vilket sätt har ditt ledarskap påverkas av Going Global? (utbildningar? 
någon genomgående ledarstil?) 
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Bilaga 2 Allmän intervjuguide 

Användes till intervjun med Annelie Berg 

Berätta om oss själva  

 Presentation av oss 

 Vi berättar om examensjobbet och dess syfte: “Syftet med studien är att skapa 
förståelse för hur svenska chefer, med indiska underordnade, upplever sin 
svenskhet i sitt ledarskap i Indien”. 
 

 Hur vill du behandlas angående konfidentialitet? 

 Är det okej för dig att vi spelar in intervjun för att kunna transkribera den? 

 Vi skickar tillbaka det som vi har skrivit till dig så har du en möjlighet att gå 
igenom det och se att det stämmer. 

 Du får avbryta när du vill, fråga om du undrar något. 

Personlig information/bakgrund 

 Berätta lite om dig själv! (exempelvis ålder, utbildning) 

 Hur länge har du varit i Indien och var i Indien arbetar du? 
o Hur kommer det sig att du arbetar i Indien?  

 Vad har du för yrkestitel och vad är dina huvudsakliga arbetssysslor? 

Bild av det indiska samhället, företagens mentalitet och arbetssätt 

Innan du åkte till Indien: 

 Vad var din uppfattning om landet och om människorna?   

 Hade du fått någon särskild utbildning eller förberedelse?  

I Indien 

 Kan du berätta om hur du uppfattar det indiska samhället idag? Har du ändrat 
din syn? Hur? 

o Avspeglas detta i ditt arbete på något sätt? 

 Beskriv gärna din arbetsplats och arbetsmiljö (Hur ser det ut på kontoret där 
du jobbar? Hur många svenskar jobbar där? Hur många indier? 
Affärsklimatet? Marknad?) 

Medarbetarna 

 Kan du berätta hur relationen ser ut till de indiska medarbetarna jämfört med 
de svenska?  
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o Upplever du att det är någon skillnad på svenska/indiska medarbetare 
(underordnade)? Förklara? 

Ledarskap och “svenskhet” 

 Vad har du för ledarskapserfarenheter och utbildningar?  
o Har du några förebilder vad gäller ledarskap? 

 Generellt sett, vad är ledarskap för dig? 
o Vad har du arbetat med som enligt dig är ledarskap? 

 Hur skulle du beskriva ”svenskt” ledarskap? Finns det något sådant? 
o Kan du berätta om hur du förhåller dig till det ”svenska” ledarskapet i 

Sverige? 

 Kan du redogöra för hur du är som svensk chef i Indien? 
o Hur förhåller du dig till ditt “svenska” ledarskap i Indien?  
o Kan du ge exempel som beskriver din ledarstil?  

 Hur upplever du att det är att vara svensk chef i Indien? (ex språk, 
religion, hierarki)  
o Hur ser du på din svenskhet i Indien? (Känner du dig mer eller mindre 

svensk? Är det bra eller dåligt? ) 

Skillnader med att vara chef i Sverige/Indien 

 Vilka skillnader/likheter har du upplevt jämfört med att vara chef i Sverige? 
o Varför tror du att dessa skillnader/likheter och så vidare har funnits? 
o Berätta om hur du har hanterat eventuella svårigheter/ 

olikheter/enkelheter? 

 Vill du beskriva ditt ledarskap i Indien jämfört med Sverige?  
o Har du ändrat ditt sätt att leda? Varför/Varför inte? 

 Hur upplever du att du uppfattas som ledare i Indien jämfört med i Sverige?  
o Har ledaren en annan roll? 
o Hur upplever du företagskulturen i företaget? 
o Har företagskulturen haft någon påverkan på ditt ledarskap? På vilket 

sätt? 

För att knyta ihop säcken: 

  Hur anser du att den optimala svenska ledaren i Indien bör agera? 
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Bilaga 3 Intervjuguide för Erik Lundblad 

Berätta om oss själva  

 Presentation av oss 

 Vi berättar om examensjobbet och dess syfte: “Syftet med studien är att skapa 
förståelse för hur svenska chefer, med indiska underordnade, upplever sin 
svenskhet i sitt ledarskap i Indien”. 
 

 Hur vill du behandlas angående konfidentialitet? 

 Är det okej för dig att vi spelar in intervjun för att kunna transkribera den? 

 Vi skickar tillbaka det som vi har skrivit till dig så har du en möjlighet att gå 
igenom det och se att det stämmer. 

 Du får avbryta när du vill, fråga om du undrar något. 

Personlig information/bakgrund 

Genom dagboken fick vi en förståelse för vad du är för en person, men kan du berätta 
lite mer om din bakgrund (exempelvis ålder, utbildning etc.) 

 Hur länge har du varit i Indien och var i Indien är du? 
o Hur kommer det sig att du arbetar i Indien? 

 Vad har du för yrkestitel och vad är dina huvudsakliga arbetssysslor? 

Bild av det indiska samhället, företagens mentalitet och arbetssätt  

Innan du åkte till Indien: 

 Vad var din uppfattning om landet och människorna? 
o Hade du fått någon särskild utbildning eller förberedelse? 

 Kan du berätta om hur du uppfattar det indiska samhället idag? Har du ändrat 
din syn? Hur? 

o Avspeglas detta i ditt arbete på något sätt? 

 Beskriv din arbetsplats och arbetsmiljö. (Hur ser det ut på kontoret där du 
jobbar? Hur många svenskar jobbar där? Hur många indier? Affärsklimatet? 
Marknad?) 

 Du nämner i dagboken att byråkratin är betydelsefull, men att systemet är 
dubbelbottnat “man får alltid olika svar även av samma person”- skulle du 
kunna utveckla det här lite. Vilken betydelse har det för när beslut ska fattas i 
organisationen? Fungerar muntliga avtal? 

 Du skriver att de hierarkiska nivåerna är väldigt viktiga i Indien - det är 
viktigt att frågor ställs till rätt personer - Skulle du kunna ge ett exempel på 
när denna process inte har gått rätt till och vad som hände då. 
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 Du nämnde designation och att ålder och erfarenhet är viktigt, annars blir det 
kaos. Hur då? 

Medarbetarna 

 Hur ser relationen till de indiska medarbetarna ut jämfört med de svenska?  
o Upplever du att det är någon skillnad på att svenska/indiska 

medarbetare (underordnade)? Här nämnde du falskspel i din dagbok. 
Är det den största skillnaden? 

Ledarskap och svenskhet 

 Vad har du för ledarskapserfarenheter och utbildningar?  
o Har du några förebilder vad gäller ledarskap? 

 Generellt sett, vad är ledarskap för dig? 
o Vad har du arbetat med som enligt dig är ledarskap? 

 Hur skulle du beskriva “svenskt” ledarskap? Finns det något sådant? 
o Kan du berätta om hur du förhåller dig till det “svenska” ledarskapet i 

Sverige?  

 Kan du redogöra för hur du är som svensk chef i Indien? 
o Hur förhåller du dig till ditt “svenska” ledarskap i Indien? 
o Kan du ge exempel som beskriver din ledarstil? 

 Du skrev i dagboken att “Generaliserar man så är mitt ledarskap och det 
typiskt indiska ledarskapet motsatser”. Hur menar du? 

 Hur upplever du att det är att vara svensk chef i Indien? (ex språk, religion, 
hierarki) 

 Hur ser du på din svenskhet i Indien? (Känner du dig mer eller mindre 
svensk? Är det bra eller dåligt?) 

Skillnader med att vara chef i Sverige/Indien 

 Vilka skillnader/likheter har du upplevt jämfört med att vara chef i Sverige? 

 Att titeln är viktig i Indien har vi förstått utifrån dina anteckningar. Hur 
hanterade du befordringar efter incidenten med de uppgraderade managersen? 

 Kan du berätta om hur du har hanterat eventuella andra 
svårigheter/olikheter/enkelheter? 

 Du skrev att “Första halvåret blev en stor aha-upplevelse med en mängd 
misstag och lärdomar.” Kan du utveckla detta? 

 Varför tror du att dessa skillnader/likheter och så vidare har funnits? 

 Ser man till likheter och skillnader mellan Indien och Sverige nämner du att 
allt går tillbaka till samhället och vilka förutsättningar vi har. Kan du utveckla 
den här kopplingen till ledarskapet? 

 Vill du beskriva ditt ledarskap i Indien jämfört med Sverige? 
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 Har du ändrat ditt sätt att leda? Varför/Varför inte? 

 Av det vi kan utläsa ur din dagbok har du sedan du kom till Indien blivit mer 
kontrollerande och tydligare i ditt ledarskap, skulle du säga att du har ändrat 
ditt ledarskap mycket jämfört med i Sverige? Varför/ varför inte? Vilka av 
dina ”svenska” ledaregenskaper har du behållit respektive ändrat?  

 Du säger att skulle vilja ta med din ärlighet i dina återkopplingar hem till 
Sverige, men att du kan behöva modifiera det lite. Hur tänker du kring detta? 

 Du gjorde en personlig reflektion och gav ett antal exempel på 
ledaregenskaper som gör att ”man kan hålla dubbelt så hög hastighet i Indien 
som i Sverige”. Är det så du själv agerar eller är det vad du anser skulle vara 
idealet? 

 Hur upplever du att du har uppfattats som ledare i Indien jämfört med i 
Sverige? 

o Har ledaren en annan roll? 

 Du nämner i dagboken om risken för suboptimering, hur fungerade 
samarbetet mellan de olika enheterna? 

För att knyta ihop säcken: 

 Hur anser du att den optimala svenska ledaren i Indien bör agera? 
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Bilaga 4 Intervjuguide för Markus 
Andersson 

Berätta om oss själva  

 Presentation av oss 

 Vi berättar om examensjobbet och dess syfte: “Syftet med studien är att skapa 
förståelse för hur svenska chefer, med indiska underordnade, upplever sin 
svenskhet i sitt ledarskap i Indien”. 
 

 Hur vill du behandlas angående konfidentialitet? 

 Är det okej för dig att vi spelar in intervjun för att kunna transkribera den? 

 Vi skickar tillbaka det som vi har skrivit till dig så har du en möjlighet att gå 
igenom det och se att det stämmer. 

 Du får avbryta när du vill, fråga om du undrar något. 

Personlig information/bakgrund 

 Berätta lite om dig själv! (exempelvis ålder, utbildning) 

 Hur länge har du varit i Indien och var i Indien är du? 
o Hur kommer det sig att du arbetar i Indien? 

 Vad har du för yrkestitel och vad är dina huvudsakliga arbetssysslor? 

Bild av det indiska samhället, företagens mentalitet och arbetssätt 

Innan du åkte till Indien: 

 Vad var din uppfattning om landet och om människorna?   
o Hade du fått någon särskild utbildning eller förberedelse?  

 Du nämner att Indien är fattigt och att många har problem utanför arbetet 
samt att familjen är viktig. Kan du berätta mer om hur du uppfattar det 
indiska samhället idag? Har du ändrat din syn? Hur?  

o Avspeglas detta i ditt arbete på något sätt? 

 I din dagbok säger du att Indien är mer styrt av policys och regler, att det inte 
finns någon flextid och att det är mer administration. Skulle du kunna 
utveckla och beskriva hur du upplever arbetsplatsen och arbetsmiljön där du 
jobbar?  (Hur ser det ut på kontoret där du jobbar? Hur många svenskar 
jobbar där? Hur många indier? Affärsklimatet? Marknad?)   

o Vad innebär det här för ditt ledarskap? 

Medarbetarna 

 Hur ser relationen till de indiska medarbetarna ut jämfört med de svenska?  
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 Du har skrivit att personalen tänker mer på sig själv och inte är lika ärlig som 
i Sverige. Hur hanterar du detta?  

 Du skriver även att familjen är mer involverad i en indiers karriär, har det 
någon effekt på ditt ledarskap? 

 Upplever du att det finns fler skillnader på svenska/indiska medarbetare 
(underordnade)? Förklara. 

Ledarskap och svenskhet 

 Vad har du för ledarskapserfarenheter och utbildningar?  
o Har du några förebilder vad gäller ledarskap? 

 Generellt sett, vad är ledarskap för dig? 
o Vad har du arbetat med som enligt dig är ledarskap? 

 Hur skulle du beskriva “svenskt” ledarskap? Finns det något sådant? 
o Kan du berätta hur du förhåller dig till det “svenska” ledarskapet i 

Sverige?  

 Kan du redogöra för hur du är som svensk chef i Indien? 
o Hur förhåller du dig till ditt “svenska” ledarskap i Indien?  
o Kan du ge exempel som beskriver din ledarstil? 

 Hur upplever du att det är att vara svensk chef i Indien? (ex sett till språk, 
religion, hierarki)  

o Hur ser du på din svenskhet i Indien? (Känner du dig mer eller mindre 
svensk? Är det bra eller dåligt? ) 

Skillnader med att vara chef i Sverige/Indien 

 I dagboken nämner du en del skillnader som du har upplevt med att vara chef 
i Indien bland annat säger du att chefen är mer ensam och att personalen 
ibland väntar på chefens initiativ. Kan du ge exempel på detta och hur tycker 
du att det här påverkar ditt sätt att leda? 

 Du nämner även själv att konflikthanteringen i Indien är annorlunda, hur har 
du hanterat detta? Varför är det så här? 

 Vilka fler skillnader/likheter har du upplevt jämfört med att vara chef i 
Sverige? 

 Berätta om hur du har hanterat eventuella svårigheter/olikheter/enkelheter? 

 Du nämner att ditt ledarskap har blivit tydligare på grund av språk och 
kulturella skillnader (och även att du blivit mer direkt i ditt sätt att 
kommunicera), kan du utveckla detta lite? Gäller detta i alla sammanhang?  

 Har du ändrat ditt ledarskap i Indien jämfört med Sverige på fler sätt? Varför? 
Varför inte? 

 Hur upplever du att du uppfattas som ledare i Indien jämfört med i Sverige? 
Du nämnde att du lätt ses som “mjukisen” i ledningsgruppen, vad anser du 
om detta? Vad är orsaken? Är det bra eller dåligt? Vill du ändra på detta? 
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 Har ledaren en annan roll i Sverige jämfört med i Indien? Du nämner t.ex. att 
chefen ses som mer auktoritär, kan du ge ett exempel samt förklara vad det 
har för inverkan på ditt ledarskap? 

 Du skriver att de indiska medarbetarna är stolta över att arbeta för ett 
europeiskt bolag, vilken effekt har detta på ditt ledarskap? 

 Hur upplever du företagskulturen i företaget? 

 Har företagskulturen haft någon påverkan på ditt ledarskap? På vilket sätt? 

För att knyta ihop säcken: 

 Hur anser du att den optimala svenska ledaren i Indien bör agera? 
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Bilaga 5 Hofstedes parametrar 

 

PDI = maktdistans 
IDV = individualism 
MAS = maskulinitet 
UAI = osäkerhetsundvikande 
LTO = långtidsorientering 
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Bilaga 6 Karta över Indien 
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