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Sammandrag	  

 

I denna explorativa studie undersöks vilka skillnader som finns i förväntningar på ledarskap 

mellan Sverige och Storbritannien samt hur dessa skillnader kan påverka ledarskapsstrategier 

för ett svenskt företag på den brittiska marknaden. Studien genomförs i det svenska företaget 

Clas Ohlson med hjälp av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning med de 

anställda. En av Clas Ohlsons målsättningar vid företagets etablering i Storbritannien var att 

bevara den svenska kulturen i företaget samt att implementera det svenska arbetssättet i de 

brittiska butikerna. Företag som etablerar sig i nya kulturer kan erfara ledarskapsproblem om 

ledarskapet inte stämmer överrens med de förväntningar som finns på ledarskap i den nya 

kulturen. Därför är det intressant att undersöka hur de kulturella skillnaderna påverkade 

ledarskapsstrategin vid Clas Ohlsons etablering i Storbritannien.  

 

Den teoretiska utgångspunkten är modellen ”Licence to Lead” av Zanders (1997) som delar in 

länder i kluster utifrån vilka förväntningar som finns på ledarskap i respektive kultur. 

Newmans och Nollens (1996) studie som visade att ledarskap bör anpassas till den nationella 

kulturen används också för att analysera resultaten från undersökningen.  

 

Studien visar att de brittiska anställda förväntar sig ett ledarskap med mer övervakning, 

mindre uppmuntran till initiativtagande och mindre ansvarsdelegering än de svenska 

anställda. Skillnaderna har påverkat Clas Ohlsons ledarskapsstrategi genom att företaget har 

gjort vissa anpassningar till den brittiska kulturen för att ledarskapet ska fungera effektivt.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kultur, Ledarskap, Kulturella skillnader, Förväntningar på ledarskap, 

Storbritannien, Sverige. 
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Introduktion	  

Nationell	  kultur	  och	  ledarskap	  	  

Till följd av den snabba tekniska utvecklingen det senaste decenniet har det blivit lättare att 

agera med världen som marknad. Detta har lett till att intresset för kultur och kulturella 

skillnader ökat hos såväl teoretiker som praktiker (Avolio et al. 2011, s 439). Ett antal studier 

har gjorts om hur den nationella kulturen skiljer sig mellan olika länder. Ett exempel på en 

sådan studie är Geert Hofstedes klassiska undersökning från 1970-talet som revolutionerade 

forskningen om kulturer. Studien innebar en kvantitativ undersökning inom företaget IBM där 

anställda i 67 länder fick besvara frågor i syfte att identifiera kulturella skillnader. Analysen 

av svaret på de ställda frågorna ledde fram till en indelning i fem kulturella dimensioner 

(Hofstede, 1984) som har lagt grunden för och inspirerat många studier inom ämnet (Leung et 

al, 2005, s. 365-366).  

 

Andra forskare som har använt kvantitativa metoder för att undersöka vilka kulturella 

skillnader som finns mellan olika länder är till exempel Laurent (1983), Trompenaars (1993), 

Maznevski (1994) och Schwartz (1994). Deras forskning har resulterat i 25 kulturella 

dimensioner utifrån olika perspektiv1 (Zander, 1997, s. 219). Zander (1997) som är en svensk 

forskare utgick från dessa 25 dimensioner i sin studie om skillnader i förväntningar på 

ledarskap. Studien genomfördes i 18 länder med personer från olika företag med varierande 

befattning. Zander kommer fram till att förväntningar på ledarskap skiljer sig mellan olika 

länder och är relaterade till den nationella kulturen. Hennes studie resulterade i en modell som 

delar in länder i kluster beroende på vilka förväntningar som finns på ledarskapet i respektive 

kultur.   

 

För att kunna göra en studie i kulturella skillnader bör begreppet kultur först definieras. En 

svårighet med att definiera kultur är att den som ger sig på ett försök alltid påverkas av sin 

egen kultur, vilket i sin tur påverkar definitionen (Forss, 1987). Flera forskare har definierat 

kultur som ”värderingar, övertygelser och antaganden inlärda i tidig barndom som skiljer en 

grupp människor från en annan” (Hofstede 1991, Newman & Nollen 1996).  Problemet med 

denna definition är att den inte gör någon skillnad mellan vad kultur är och vad den påverkar, 

                                                
1 I studierna refererar forskarna exempelvis till system, ”value-orientations” och mönstervariabler. Detta 

likställer vi, i enlighet med Zander(1997), med dimensioner.  
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vilket gör att den är svår att operationalisera (Zander, 1997, s.182). Kluckhohn och 

Strodtbecks definition av kultur, som bland annat tillämpas av Zander, innebär att kultur är en 

gemensam uppsättning av vanligt hållna och generella övertygelser och värderingar samt att 

kulturen influerar människors antaganden, uppfattningar och beteenden (Kluckhohn & 

Strodtbeck, 1961, Zander 1997).   

 

Trots att en hel del forskning har gjorts om ledarskap i olika kulturer så kvarstår ett behov av 

att undersöka tvärkulturellt ledarskap på olika nivåer. Forskning på området är relevant då 

kultur är ett svårdefinierat begrepp som står under ständig debatt och kulturella skillnader är 

ett komplext ämne som kan vara svårt att binda till ett visst resultat. Av nämnda skäl är det 

också motiverat att flera studier görs för att kunna bekräfta och fastställa forskning på 

området. (Avolio et al. 2011.) Ett exempel på att forskning om ledarskap i en kulturkontext är 

aktuell är ”Project GLOBE” som är ett av de mer ambitiösa forskningsprojekten som pågår 

just nu. Projektet syftar bland annat till att kartlägga kulturella skillnader och utöka Hofstedes 

ramverk. I studien som genomförs i 62 länder används både kvantitativa och kvalitativa 

metoder och involverar över 160 forskare (Avolio et al., 2011, House et al., 2002.).  

Anpassa	  ledarskapet	  efter	  den	  nationella	  kulturen	  

När ett företag etablerar sig på en ny marknad är det viktigt att ta hänsyn till den nationella 

kulturen. Ledarna behöver känna igen och respektera de kulturella skillnader som finns 

(Trompenaars & 2001). Att till exempel använda samma ledarskapsstrategi i två länder med 

olika kulturella utgångspunkter i ledarskapshänseende kan inverka negativt på 

organisationens effektivitet. Newman och Nollen (1996) menar därför att ledarskapet bör 

anpassas till den nationella kultur som ett företag verkar i för att öka de finansiella resultaten.  

 

Clas Ohlson, som är ett svenskt detaljhandelsföretag på den europeiska marknaden, hade 

bland annat som målsättning att implementera det svenska ledarskapet i de brittiska butikerna 

när de påbörjade sin etablering i Storbritannien år 2008. Clas Ohlson har nu 12 butiker i 

Storbritannien största städer samt butiker i Sverige, Norge och Finland. (Linda Borg, 2012-

05-15.) Företaget benämner sin företagskultur som den så kallade ”Clas Ohlson-andan”. ”Clas 

Ohlson-andan” innefattar bland annat öppenhet, handlingskraft, allas lika värde och hög grad 

av medbestämmanderätt (Clas Ohlsons företagsdokument 2012-06-01). Dessa värden var 

också stommen i företagets ledarskapsstrategi vid etableringen i Storbritannien. För att befästa 

den svenska Clas Ohlson andan hos de brittiska medarbetarna använde sig företaget av så 
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kallade kulturbärare som var Clas Ohlsonanställda från Sverige. Kulturbärarnas uppgift var att 

rekrytera säljare till butikerna som skulle passa in i företaget, utbilda den blivande 

butikspersonalen samt vara med att starta upp butikerna. Den svenska företagskulturen var 

viktig för Clas Ohlson när företaget etablerade sig i Storbritannien.  

 

”Det var prioritet ett, att det typiskt svenska stannar i vad som kommer bli ett engelskt 

företag.” – Niklas Östberg, Kulturbärare på Clas Ohlson (2012-05-07) 

 

Skälen till varför det svenska arbetssättet önskade tillämpas var dels för att det är ett vinnande 

koncept i Sverige, dels för att alla Clas Ohlson vill vara ett enhetligt europeiskt 

detaljhandelsföretag som ska uppfattas lika oberoende av vilket land man befinner sig i.   

 

Teorin säger att ledarskapet bör anpassas till den nationella kulturen för att öka de finansiella 

resultaten. Clas Ohlsons målsättning vid företagets etablering i Storbritannien var istället att 

applicera den svenska ledarskapsmodellen på de brittiska butikerna. Detta gör det intressant 

att undersöka hur Clas Ohlsons ledarskapsstrategi påverkades av de kulturella skillnaderna. 

Vilka skillnader finns i förväntningar på ledarskapet mellan brittiska och svenska säljare på 

Clas Ohlson? Hur har dessa förväntningar på ledarskapet påverkat Clas Ohlsons 

ledarskapsstrategi vid företagets etablering i Storbritannien? 

Denna	  studie	  	  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kulturella skillnader som finns i ledarskap 

mellan Sverige och Storbritannien. Detta genom att undersöka skillnaderna i förväntningar på 

ledarskapet mellan brittiska och svenska säljare på Clas Ohlson. Vidare är syftet att undersöka 

hur dessa kulturella skillnader påverkat Clas Ohlsons ledarskapsstrategi vid företagets 

etablering i Storbritannien.  

 

För att undersöka vilka skillnader i förväntningar på ledarskapet som finns mellan länderna 

genomförs kvalitativa intervjuer med fyra av Clas Ohlsons kulturbärare. Det kompletteras 

med en kvantitativ enkätundersökning med brittiska och svenska säljare i företaget. I 

intervjuerna undersöks även hur skillnaderna påverkat företagets ledarskapsstrategi vid 

etableringen i Storbritannien. 
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Teori	  

Ledarskap	  

Ledarskap handlar om relationen mellan någon som leder och någon som följer ledaren. Ofta 

förklaras ledare som någon som planerar, riktar och guidar människor mot ett gemensamt 

mål. Relationen mellan ledaren och dess följare karaktäriseras enligt Zander (1997) av två 

saker. Dels den hierarkiska relationen som uppstår när någon har auktoritet och makten att ta 

beslut och styra över någon, dels av den interpersonella relationen som avser den mänskliga 

kontakten mellan ledare och den som följer ledaren. Till exempel uppstår en interpersonell 

relation då en ledare följer upp resultat och ger feedback. Den interpersonella relationen kan 

förklaras genom att ledaren leder människor och inte organisationer. (Zander. 1997.s 3.) I 

denna studie syftar ordet ledarskap till den interpersonella relationen.  

Olika	  förväntningar	  på	  ledarskap	  

Genom en omfattande undersökning kom Zander (1997) fram till sju element av 

förväntningar på ledarskap som skiljde sig åt mellan länder och som kunde kopplas till den 

nationella kulturen. Dessa sju element är: empowering, coachning, övervakning, 

kommunikation, granskning, personlig och stolthet. 

 

Empowering omfattar beteende som innebär att ledare uppmuntrar sina anställda att ta egna 

initiativ och vara öppna för feedback och förslag från sina anställda. Ledare som tillämpar 

empowering inkluderar gärna de anställda i beslutsprocessen och i strategiska diskussioner 

samt överlåter ansvarsområden till sina anställda. (Zander, 1997, s. 244.) Coachning omfattar 

beteende genom vilket ledare stimulerar ett bra samarbete mellan sina anställda i syfte att de 

anställda ska känna sig som en del av ett team. Dessa ledare informerar om organisationens 

syfte och framtida planer. Ledaren vill få sina anställda att prestera på topp och har ett intresse 

för deras karriär. (Zander, 1997, s. 249). Övervakning handlar om i vilken mån ledare ska 

övervaka sina anställda och se till att de sköter sitt arbete. Granskning handlar om i vilken 

mån ledare ska granska de anställdas prestationer i relation till de förväntningar som finns i 

deras arbete. Personlig behandlar i vilken mån ledaren har ett intresse för den anställdes 

privatliv och i vilken mån de pratar om detta. Kommunikation behandlar i vilken grad ledare 

kommunicerar med de anställda. Stolthet handlar om i vilken mån ledaren ska göra så att den 

anställde känner sig stolt över sitt arbete.  
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Utifrån dessa sju element har Zander tagit fram en fyrcellig matris vid namn ”Licence to 

Lead”.  

”Licence	  to	  Lead”	  

 
Figur 1. Källa: Zander (1997) 

 

I ”Licence to Lead” delar Zander upp länder i olika kluster efter likheter och skillnader i 

förväntningar på ledarskap.  De fyra olika cellerna har två kluster vardera och bildar således 

åtta kluster totalt. Enligt modellen kan ledarskapet antingen fokusera på coachning eller 

styrning där styrning är en sammanslagning av de två elementen övervakning och granskning. 

I Matrisen delas även ledarskapet upp efter graden av coachning och styrning, det vill säga 

om ledarskapets fokus har en hög eller låg intensitet. Elementet empowering ses som en lägre 

grad av coachning och de återstående tre elementen, personlig, kommunikation och stolthet, 

vävs in och lyfts fram i namnet som klustret har tilldelats, till exempel ”personlig coachning”.  

 

I Cell 1 ingår USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Nederländerna. I Cell 3 ingår 

Danmark, Norge, Sverige och Finland. Alla fyra kluster som ingår i cell 1 och 3 förväntar sig 

ett ledarskap som fokuserar mer på coachning än styrning men de förväntar sig olika 

intensitet på coachningen. Zander framhäver några utmärkande drag hos vart och ett av 

klustren, detta beskrivs nedan. 
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Storbritannien ingår i klustret ”personlig coachning” som innebär att de anställda förväntar sig 

ett ledarskap med stor betoning på coachning. De anställda föredrar att ledare ska lägga vikt 

vid att de anställda ska göra sitt bästa både individuellt och i grupp/avdelningsvis. 

Ledarskapet förväntas skapa en teamkänsla och att de anställda har en frekvent personlig 

kommunikation med de övriga anställda. Storbritannien tillhör det kluster inom vilket de 

anställda förväntar sig att ledarskapet fokuserar på mycket personlig kommunikation och att 

ledarna ska ha ett personligt intresse i de anställda, mest av de undersökta länderna. De 

förväntar sig en lägre grad av granskning och en lägre grad av att ledarna ska få dem känna 

sig stolta över sitt arbete.  

 

Sverige ingår i klustret ”empowering coachning” i vilket de anställda föredrar empowering 

och coachning. De föredrar att kommunicera om ytliga och generella ämnen men även om 

personliga saker. Liksom i Storbritannien så föredrar de anställda en relativt låg grad av 

granskning och att de anställda vill känna sig stolta över sitt arbete. Sverige är det land i vilket 

de anställda har lägst förväntningar på att ledaren ska övervaka de anställda. Ledarskapet 

förväntas ha en karaktär av låg intensitet.  

 

Zander skapade matrisen genom att sätta alla länders resultat i relation till varandra. Eftersom 

denna studie endast fokuserar på Sverige och Storbritannien presenteras i tabell 1 de exakta 

resultaten för Sverige och Storbritannien som Zander utgick ifrån då skillnaderna blir mer 

tydliga. De sju elementen bygger på sexton frågor vars exakta utformning finns i bilaga 1.  
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                                    Tabell 1. Översikt av Zanders resultat gällande Sverige- Storbritannien. 

Anpassning	  av	  ledarskapet	  efter	  den	  nationella	  kulturen	  

Ledarskapsteorier har gått från att en viss typ av ledarskap tillämpas i alla situationer till att en 

ledarskapsstil kan vara effektiv i en viss situation medan den i en annan situation är ineffektiv. 

(Sims et all, 2009.) Att anpassa sitt ledarskap efter en situation innebär att ledaren anpassar 

sitt ledarskap efter till exempel den kultur som ledaren möter.  

 

Newman och Nollen (1996) menar att skillnader i den nationella kulturen också fordrar 

skillnader i ledarskapsstilar. I sin studie kommer de fram till att de finansiella resultaten ökar 

om ledarskapsmetoderna stämmer överens med den nationella kulturen. Multinationella 

företag behöver således anpassa sitt ledarskap till de olika nationella kulturer som de verkar i. 

Författarna menar att företagsstyrning som är utformad från huvudkontoret löper en risk att 

inte passa in i den lokala kulturen. När ledarskapet skiljer sig från de kulturella 

förväntningarna och de anställdas värderingar riskerar de anställda att känna sig missnöjda, 

distraherade, obekväma och oengagerade vilket kan bidra till att de presterar sämre. (Newman 

& Nollen, 1996, s. 3.) De menar vidare att ju större skillnaderna är mellan den nationella 

kulturen och företagets moderkultur desto mer behöver företaget också anpassa sig. En stark 
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företagskultur kan dock bidra till att anpassning till den nationella kulturen inte behöver göras 

i lika stor utsträckning. De problem som kan uppstå till följd av att en ledarskapsstil inte 

stämmer överens med den nationella kulturen kan dämpas med hjälp av en stark 

företagskultur. Problemen kan dock inte helt elimineras (Newman & Nollen, 1996.s 13-14). 

En stark företagskultur ger företag en identitet som i sin tur skapar lojalitet och stabilitet och 

den kan också göra det lättare att styra och forma beteenden (Cheung et al. 2010). 

 

Newman och Nollen (1996) testar i sin studie fem hypoteser som bygger på Hofstedes (1991) 

fem dimensioner, en hypotes för varje dimension. I tabellen (tabell 2) nedan beskrivs 

Hofstedes fem kulturella dimensioner i korthet, vilket följs av ett diagram (diagram 1) som 

illustrerar de kulturella skillnaderna som finns mellan Sverige och Storbritannien utifrån 

Hofstedes dimensioner. Sedan presenteras Newman och Nollens hypoteser.  

Hofstedes	  fem	  kulturella	  dimensioner	  

 

	  

 Tabell 2. Hofstedes fem kulturella dimensioner. Källa: Hofstede (2001) 
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   Diagram 1.  Källa: www.geert-hofstede.com 

 

Newman	  och	  Nollens	  hypoteser	  

Hypotes 1 (Maktdistans): I länder som symboliseras av låg maktdistans kommer arbetsplatser 

med hög grad av de anställdas deltagande att prestera bättre än arbetsplatser med lågt 

deltagande och vice versa. (Newman & Nollen 1996.) 

 

Hypotes 2 (Osäkerhetsundvikande): I länder med hög grad av osäkerhetsundvikande kommer 

arbetsplatser där regler och direktiv är tydligt definierade prestera bättre än arbetsplatser där 

regler och direktiv är otydligt definierade. (Newman & Nollen 1996.) 

 

Hypotes 3 (Individualism - kollektivism): I mer individuella länder kommer arbetsplatser i 

vilken individuellt ansvarstagande betonas prestera bättre än arbetsplatser där individuellt 

ansvarstagande inte betonas och vice versa. (Newman & Nollen 1996.) 

 

Hypotes 4 (Maskulinitet - femininitet): I maskulina länder kommer arbetsplatser med mer 

meritbaserad belöning prestera bättre än arbetsenheter med mindre meritbaserad belöning och 

vice versa. (Newman & Nollen 1996.) 
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Hypotes 5 (Långtids – korttidsorientering): I länder med långsiktigt tänkande kommer 

arbetsplatser som har ett långsiktigt tänk prestera bättre än arbetsplatser med korttidstänk. 

(Newman & Nollen 1996.) 

 

Fyra av fem hypoteser stöds av resultaten från Newman och Nollens undersökning. Hypotes 

två, osäkerhetsundvikande, stöds enbart delvis. 

Teorisammanfattning	  	  

De anställdas förväntningar på ledarskap är enligt Zander (1997) relaterad till den nationella 

kulturen. Zander identifierar sju element av förväntningar på ledarskapet som kan användas 

för att undersöka skillnader i ledarskap mellan länder.  Trots att Sverige och Storbritannien 

kan anses vara två relativt närliggande länder visar Zanders resultat att skillnader finns i 

förväntningar på ledarskapet mellan länderna. 

 

Newman och Nollen (1996) menar att ledarskapet bör stämma överens med den nationella 

kulturen för att öka de finansiella resultaten.  När ledarskapet skiljer sig från de kulturella 

förväntningarna och de anställdas värderingar riskerar de anställda att känna sig missnöjda, 

distraherade, obekväma och oengagerade vilket kan bidra till att de presterar sämre, enligt 

Newman och Nollen.  

Metod	  	  

I detta avsnitt beskrivs varför vi valde att genomföra undersökningen i företaget Clas Ohlson 

och hur studien gick till. Undersökningen är indelad i två delstudier; kvalitativa intervjuer 

samt en mindre enkätundersökning. Delstudierna beskrivs närmare under respektive rubrik. 

Avsnittet avslutas med metoddiskussion.  
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 Figur 2. Metodfigur. 

Studiemiljö	  

Företagsvalet grundar sig på att vi fick information om att Clas Ohlsons etablering i 

Storbritannien inneburit utmaningar för företaget att implementera det svenska ledarskapet till 

följd av kulturella skillnader mellan Storbritannien och Sverige (Bo Heyman, 2012-02-20). 

Enligt teorin bör ledarskapet anpassas till den nationella kultur som ett företag verkar i. Detta 

gör det intressant att studera Clas Ohlsons etablering då målsättningen var att istället 

implementera den svenska kulturen i de brittiska butikerna. Därtill är Clas Ohlson ett stort 

företag med många anställda vilket innebär möjlighet till större underlag vilket i sin tur skapar 

bättre förutsättningar för ett rättvisande resultat. Clas Ohlson har varit verksamt i 

Storbritannien i fyra år vilket gör att upplevelsen av de kulturella skillnaderna fortfarande är 

färska. Samtidigt har det gått tillräckligt med tid för att kunna studera hur skillnaderna 

påverkade Clas Ohlsons ledarskapsstrategi.  

Metodval	  

Vi valde att använda intervjuer för att få en djupare bild av de skillnader i förväntningar som 

finns på ledarskapet samt hur dessa skillnader påverkat Clas Ohlsons ledarskapsstrategi. 

Genom semistrukturerade intervjuer kan specifika områden undersökas samtidigt som 

oplanerade ämnen kan beröras (Saunders et al., 2009, s.323-324). Semistrukturerade 

intervjuer var lämpligt för denna studie då frågorna hade sin utgångspunkt i Zanders (1997) 

modell och var i behov av en viss struktur. Samtidigt ville vi ha möjlighet till förtydliganden 

och följdfrågor.  
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En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning användes för att ta reda på vilka 

skillnader i förväntningar på ledarskap som finns mellan länderna. Med tanke på studiens 

tidsperspektiv passade en kvantitativ enkätundersökning för att nå flera respondenter vilket 

skulle ge oss en bredare bild av vilka skillnader som finns. En web-baserad 

enkätundersökning gjorde det möjligt att samla in fler svar på kortare tid i jämförelse med en 

enkätundersökning i pappersform. Eftersom enkäten besvarades av de anställda under 

arbetstid ville vi också göra det så effektivt som möjligt för dem. Vi använde oss av sidan 

Surveymonkey.net och fick in 51 svar från brittiska anställda och 57 svar från svenska 

anställda. Totalt har Clas Ohlson 280 anställda i Storbritannien och 1280 anställda i Sverige 

(Linda Borg, 2012-05-15).  

 

All information har gått via Clas Ohlsons HR koordinator, Linda Borg, som förmedlat 

informationen från oss till de inblandade i undersökningen. Vi har således formulerat all text 

med information och förklaringar om undersökningen på både engelska och svenska som 

Linda Borg sedan skickat ut via mail till de inblandade.  

Enkätutformning	  

I denna delstudie används samma frågor som Zander använde för att skapa sin matris, det vill 

säga de frågor som är kopplade till de sju elementen. Vissa frågor som hon ställde och som 

inte kunde relateras till den nationella kulturen har valts bort. Detta gjordes dels för att 

matrisen inte tar hänsyn till dessa parametrar, dels för att enkätundersökningen var i behov av 

att vara så kort och koncis som möjligt. Att återanvända tidigare testade frågor kan göra 

enkäten mer trovärdig (Saunders, 2009, s.374). Att använda sig av en så kort enkät som 

möjligt kan bidra till högre svarsfrekvens och mer engagerande svar (Saunders, 2009, s. 389).  

 

Enkäten utformades först på engelska utifrån Zanders frågor. För att de anställda skulle förstå 

frågorna och kunna koppla dem till sin arbetssituation menar Saunders (2009) att det är bra att 

anpassa frågorna till just denna undersökning (Saunders, 2009, s.383). Istället för att använda 

ordet ”immediate leader”, som Zander använder i sin undersökning, har istället ordets 

”teamleader” använts då det är det gemensamma namnet i båda länderna för ledare. Eftersom 

enkäten besvarades av säljare i butiker i både Sverige och Storbritannien översattes den 

engelska enkäten sedan till svenska. Frågorna lades därefter in i surveymonkey.net och 
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bildade två olika länkar varvid en var ägnad de anställda i Sverige och den andra de anställda 

i Storbritannien.  

 

För att öka reliabiliteten och validiteten testades enkäten på totalt 12 anställda, möjlighet gavs 

att testa den på tio anställda i Sverige och två anställda i Storbritannien. I svarsalternativen 

användes en femgradig Likertskala där den svarande får besvara i vilken utsträckning de 

förväntar sig att en ledare ska agera på olika punkter (”I vilken utsträckning bör din team 

leader…?”). Skalan mäter även tidsfrekvens i de fem sista frågorna i enkäten (” Hur ofta bör 

din team leader…?”). I de fem första bakgrundsfrågorna användes istället lämpliga 

svarsalternativ till frågor som handlade om till exempel ålder och kön. Svarsalternativen för i 

vilken utsträckning respektive tidsfrekvens var följande: 

 

Tid: 1 poäng = dagligen, 2 poäng = veckovis, 3 poäng = månadsvis, 4 poäng = årligen, 5 

poäng = aldrig 

 

Utsträckning: 1 poäng = ”inte alls” till 5poäng = ”i mycket stor utsträckning” 

 

Resultaten från enkätundersökningen sammanställdes genom att addera poäng fyra och fem 

på Likertskalan i varje fråga och jämföra de båda länderna. Vi använde oss av samma metod 

som Zander (1997) gjorde i sin undersökning, om skillnader i förväntningar på ledarskapet, 

för att sammanställa svaren för att vi skulle kunna ta stöd av hennes undersökning. 

Operationalisering	  av	  Zanders	  sju	  element	  

Fråga 1-5 är bakgrundsfrågor om respondenten. Dessa frågor ställdes för att se om eventuella 

skillnader i ålder, kön, nationalitet, tid i företaget och butiksstationering hade påverkat 

enkätsvaren. (Se fråga 1-6 i bilaga 1.) 

 

I frågorna 6-10 undersöks om de anställda förväntar sig ett ledarskap baserat på empowering. 

Genom dessa frågor vill vi ta reda på om de vill att ledaren ska delegera ansvar, låta de 

anställda vara med och ta beslut, ta del av företagsstrategier, lyssna på råd från de anställda 

och uppmuntra initiativtagande. (Se fråga 6-10 i bilagan enkätfrågor.) För att ta reda på i 

vilken grad de anställda föredrar ett ledarskap som är mer inriktat mot coachning ställs 

frågorna 11-16. (Se fråga 11-16 i bilaga 1.) För att få reda på i vilken utsträckning säljarna 

förväntar sig att ledaren ska övervaka deras jobb respektive granska deras prestationer ställs 
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frågor nummer 17 och 18. (Se fråga 17-18 i bilagan enkätfrågor.) Huruvida de anställda 

föredrar att ledaren har ett personligt intresse i de anställda, hur ofta de anställda förväntar sig 

att kommunicera med sin ledare och hur ofta de förväntar sig att ledaren ska få de anställda att 

känna sig stolta över sitt arbete behandlas i fråga 19, 20 och 21. (Se fråga 19-21 i bilaga 1.) 

Intervjuutformning	  	  

Efter att ha varit i kontakt med Linda Borg, uppgavs två män och två kvinnor som kunde vara 

intressanta för intervjuer. Dessa fyra var Niklas Östberg, Maria Ahlqvist, Oskar Damberg och 

Alice Falk som alla varit, eller är, ledare och kulturbärare för Clas Ohlson i Storbritannien. 

Tre av fyra respondenter hade en befattning som ledare under sin vistelse i Storbritannien. 

Alla var dock kulturbärare, vilket i sig innebar ett visst ledarskap. 

 

Innan intervjutillfället fick kulturbärarna veta via mail vad intervjun skulle handla om 

eftersom sådan information som meddelas i förväg ökar svarens trovärdighet (Saunders et al., 

2009, s. 328). Intervjuerna med Niklas Östberg och Oskar Damberg gjordes vid personligt 

möte på varderas arbetsplats. Maria Ahlqvist och Alice Falk intervjuades via telefon på grund 

av att geografisk distans samt att tidsaspekten inte gjorde det möjligt för oss att träffa dem 

personligen. Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss och berättade kort om 

bakgrunden till studien. Alla de svarande blev tillfrågade om intervjun kunde spelas in för att 

kunna skrivas ned vid ett senare tillfälle vilket alla de svarande godkände. Genom att spela in 

intervjuerna kunde varje svarande citeras ordagrant och onödig tid som skulle gått åt till att 

anteckna sparades.  

 

Intervjuerna strukturerades genom huvudfrågor med en öppen upptakt tillsammans med ett 

eller flera temaord för varje fråga för att säkerställa att intervjun håller sig inom relevanta 

ramar (Saunders et al., 2009, s. 329). Intervjuformatet tillät oss att vid några tillfällen 

förtydliga frågan genom att använda andra ord eller ett exempel när den svarande hade 

svårigheter med att förstå frågan.  
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Intervjuinformation	  –	  en	  översikt	  	  

 
Tabell 3. Redogörelse för genomförda intervjuer. 

Operationalisering	  av	  intervjufrågorna	  	  

De första frågorna i intervjun behandlade den svarandens bakgrund i företaget och vilken 

befattning de hade i nuläget för att komma igång med intervjun och för att vi skulle få en 

uppfattning om respondenten.  (Se fråga 1-2 i bilaga 1.)  

 

Intervjufrågorna utformades utifrån de sju elementen som Zander (1997) använder i sin 

modell, vilka även ligger till grund för enkäten. De sju elementen nämndes inte specifikt i 

frågan utan var endast närvarande som temaord för att vi själva skulle kunna koppla deras 

upplevelser till elementen och eventuellt ställa följdfrågor för att förtydliga svar eller komma 

tillbaka till relevant ämne. Frågorna anpassades till viss del efter den roll som den svarande 

hade haft under sin tid i Storbritannien.  

 

Fråga 3 och 4 handlade om rollen som kulturbärare, vad den innebar och hur de upplevde den. 

(Se fråga 3-4 i bilaga 1.) De stora frågorna under intervjun behandlade hur kulturbärarna hade 

upplevt att förväntningar på ledarskapet skiljde sig mellan länderna och hur de kulturella 

skillnaderna hade påverkat Clas Ohlsons etablering i Storbritannien. Detta behandlades i fråga 

5 och 6. (Se fråga 5-6 i bilaga 1.) 

Metoddiskussion	  

Eftersom Linda Borg från Clas Ohlson har valt ut respondenterna till intervjuerna kan detta ha 

färgat resultatet, men samtidigt kan det ha bidragit till att vi fick mer relevant information än 

om vi själva hade gjort urvalet eftersom hon har en större kunskap om företaget och 

personalen. Butikscheferna fick instruktioner om att välja ut de säljare som skulle besvara 

enkäten, vilket kan ha påverkar resultatet då butikschefen kan välja ut de respondenter som 

han eller hon anser lämpliga.  
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Att översätta originalfrågorna som var på engelska till svenska innebar en risk för 

feltolkningar och missuppfattningar men vi försökte i största möjliga mån att behålla samma 

innebörd i frågorna.  

 

Önskvärt hade varit att få minst 100 enkätsvar från vardera land, men möjlighet gavs att få ca 

50 svar från vardera land. Få enkätsvar gör att generaliseringen av svaren bör hanteras med 

försiktighet.  

Resultatavsnitt	  

I detta avsnitt presenteras först resultaten från enkätundersökningen vilket följs av resultaten 

från intervjuerna. Respektive avsnitt avslutas med en sammanfattning.  

Enkätresultat	  

Utifrån bakgrundsfrågorna, fråga 1-6, framkom att de flesta respondenter i både Sverige och 

Storbritannien är mellan åldrarna 18-35 år. Medelåldern var dock lite högre i Sverige. De 

flesta säljarna i de båda länderna har arbetat inom företaget i mer än två år och fördelningen 

mellan könen var jämn i Storbritannien medan det var fler manliga svar (71,9 % respektive 

28,1 %) från Sverige. Resultat från samtliga bakgrundfrågor presenteras i diagram 1-6 i bilaga 

3. 

 

Fråga 6-10 berör elementet empowering. Svaren avseende fråga 6 visar att säljarna i Sverige 

förväntar sig att få mer ansvar delegerat till sig än säljarna i Storbritannien (83,4 % av 

svenskarna respektive 67,4% av britterna). Svaren avseende fråga 7 visar att säljarna i Sverige 

förväntar sig att få vara med i beslutsfattandet i större utsträckning än säljarna i Storbritannien 

(60,0 % av svenskarna respektive 54,4% av britterna). Enkätsvaren avseende fråga 8 visar att 

säljarna i Sverige har något högre förväntningar på att ledaren ska dela med sig av företagets 

strategier än vad säljarna i Storbritannien förväntar sig (52,0% av svenskarna respektive 

46,0% av britterna). Svaren avseende fråga 9 visar att säljarna i Sverige förväntar sig att 

ledaren ska ta råd ifrån dem i en större utsträckning än vad säljarna i Storbritannien gör (74,0 

% av svenskarna respektive 60,0 av britterna). Svaren avseende fråga 10 visar att säljarna i 

Sverige förväntar sig att ledaren uppmuntrar egna initiativ i större utsträckning än vad säljarna 

i Storbritannien gör (94,0% av svenskarna respektive 88,6% av britterna). (Se diagram 

”empowering” i bilaga 3.) 
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Enkätresultaten avseende elementet empowering kan sammanfattas med att svaren tyder på 

att säljarna i Sverige förväntar sig ett ledarskap med mer fokus på empowering än vad 

säljarna i Storbritannien gör. Samtliga frågor avseende empowering var de svenska säljarnas 

resultat högre än de brittiska säljarnas. Skillnaderna är dock inte så stora mellan länderna. De 

största skillnaderna finns i fråga 6 och 9.  

 

Fråga 11- 16 berör elementet coachning. Svaren avseende fråga 11 visar att säljarna i 

Storbritannien förväntar sig att ledaren ska visa intresse för deras karriär i större utsträckning 

än vad säljarna i Sverige förväntar sig. När sammanställningen av denna fråga gjordes 

uppmärksammades att det var en väldigt stor skillnad mellan svarsalternativ 4 och 5 mellan de 

båda länderna. Eftersom sammanställningen gjordes genom att addera resultaten för de två 

svarsalternativen 4 och 5 är detta något som inte kommer fram lika tydligt. Det var 60,0 

procent av säljarna i Storbritannien som förväntade sig att ledarna skulle intressera sig för 

deras karriär i ”mycket stor utsträckning” (5 poäng) i jämförelse med 32,0 procent av säljarna 

i Sverige. Säljarna i Sverige hade däremot högre svarsfrekvens på det näst högsta 

svarsalternativet (4 poäng) med 40,0 procent i jämförelse med Storbritanniens 17,8 procent. 

(Se diagram ”coachning” i bilaga 3.) 

 

Svaren avseende fråga 12 visar att säljarna i Sverige förväntar sig att ledaren ska få säljarna 

att prestera sitt yttersta i större utsträckning än vad säljarna i Storbritannien förväntar sig (92,0 

% av svenskarna respektive 80,4 %). Svaren avseende fråga 13 visar att säljarna i Sverige och 

Storbritannien förväntar sig att ledaren ska få dem att känna sig som en del av ett team i 

mycket stor utsträckning. Svaren är lika mellan de båda länderna (96,0 % av svenskarna 

respektive 94,9 % av britterna). Svaren avseende fråga 14 visar att alla säljare i Storbritannien 

förväntar sig att ledaren ska få butiken att prestera sitt yttersta (100 % av britterna respektive 

95,9 % av svenskarna). Svaren avseende fråga 15 visar näst intill identiska svar från de båda 

länderna, säljarna i både Storbritannien och Sverige förväntar sig att deras ledare ska 

uppmuntra till samarbete mellan de anställda i mycket stor utsträckning (95,9% av svenskarna 

respektive 95,4% av britterna).  Svaren avseende fråga 16 visar att säljarna i Sverige förväntar 

sig att deras ledare ska informera dem om butikens planer och mål i större utsträckning än 

säljarna i Storbritannien (96,0% av svenskarna respektive 90,9% av britterna). (Se bilaga 3.) 
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Elementet coachning kan sammanfattas med att säljarna förväntar sig en relativt hög grad av 

coachning i både Sverige och Storbritannien. Sverige ligger generellt lite högre men på både 

fråga 11 och 14 som berör ämnet karriär och butiksprestation är svaren från säljarna i 

Storbritannien högre än säljarnas i Sverige. De svenska säljarna förväntar sig mer 

empowering i förhållande till coachning än vad de brittiska säljarna gör.  

 

Fråga 17 berör elementet övervakning. Svaren avseende fråga 17 visar att säljarna i 

Storbritannien förväntar sig att ledaren övervakar deras jobb i detalj oftare än vad säljarna i 

Sverige gör (51,2 % av britterna respektive 34,7% av svenskarna). De allra flesta, det vill säga 

51,2 % av britterna respektive 34,7 % av svenskarna, förväntar sig att ledaren ska övervaka 

deras jobb veckovis, endast en liten grupp hade svarat ”dagligen”. Dessa är de två mest 

frekventa svarsalternativen (4 och 5 poäng). Fråga 18 berör elementet granskning. Svaren 

avseende fråga 18 visar att säljarna i Sverige förväntar sig att ledaren granskar deras 

prestation i relation till de utsatta målen, oftare än säljarna i Storbritannien. Fråga 19 berör 

elementet personlig. Svaren avseende fråga 19 visar att säljarna i Storbritannien förväntar sig 

att deras ledare ska intressera sig för och prata om deras privatliv oftare än vad säljarna i 

Sverige förväntar sig (56,8 % av britterna respektive 46,9 % av svenskarna). Den stora 

skillnaden mellan länderna fanns i svarsalternativet ”dagligen” där 27,3 % av britterna 

svarade dagligen till skillnad från svenskarnas 16,3%.    

 

Fråga 20 berör elementet kommunikation. Svaren avseende fråga 20 visar att 100 % av 

säljarna i Sverige förväntar sig att kommunicera med sin ledare dagligen eller veckovis, 

respektive siffra för säjarna i Storbritannien var 97,7 %. 89,8 % av svenskarna förväntar sig 

daglig kommunikation med sin ledare i jämförelse med 88,4 % av britterna.  Fråga 21 berör 

elementet stolthet. Svaren avseende fråga 21 visar att det inte finns några direkta skillnader 

mellan hur ofta, säljarna i respektive land, förväntar sig att deras ledare ska få dem att känna 

sig stolta över sitt arbete (85,7% av svenskarna respektive 86,3 % av britterna). (Se bilaga 3.) 

Intervjuresultat	  

Intervjuerna genomfördes med fyra kulturbärare från Clas Ohlson. Resultaten presenteras 

efter de största kulturella skillnaderna som respondenterna upplevde i ledarskapet utifrån 

Zanders element, samt hur dessa skillnader påverkade deras ledarskap.    
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Empowering	  

Alla de intervjuade upplevde initiativtagande som en stor skillnad mellan butikspersonalen i 

Sverige och Storbritannien. De menade att i Sverige tar butikspersonalen egna initiativ i större 

utsträckning än i Storbritannien. Med egna initiativ avses till exempel att butikspersonalen 

själva ser efter vad som behöver göras när deras uppgift är färdig, eller att de kommer med 

egna idéer och lösningar på problem som uppstår.  

 

”De här riktigt enkla grejerna tog ingen tag i. De anställda hade för det första inte det i sig, 

de var vana vid att alltid bli tillsagda, nu ska du göra A, B och C och sen kollar jag som 

ledare att detta är klart och ger sedan ut nya uppgifter.” – Maria Ahlqvist (2012-05-10) 

 

De svenska kulturbärarna menar att de försökte uppmuntra butikspersonalen i Storbritannien 

att ta mer egna initiativ då det är en naturlig del av företagets arbete i Sverige. Flera av 

ledarna nämnde dock att detta snabbt motarbetades av en brittisk ledare med högre befattning.  

 

”Det fanns intresse från säljarna att komma med idéer, tankar och förslag eller vara med och 

ta beslut men det räckte med att det uppstod någon konstig situation med exempelvis en team 

leader eller butikschefen så kom det inga nya idéer” – Niklas Östberg (2012-05-07) 

 

Alla respondenter upplyste om att butiksjobb i Storbritannien är ett ”lågstatusjobb” och att 

löneskillnaden jämfört med Sverige är stor. De flesta som jobbar i butik har ingen utbildning 

och butikskedjorna satsar inte på service på samma sätt som i Sverige. Detta var en punkt som 

Clas Ohlson ville utmärka sig på i Storbritannien, de anställda hade högre lön än genomsnittet 

bland butikskedjorna, sortimentet var lite dyrare men de ville att kunderna skulle tycka att den 

goda servicen skulle vara värd mellanskillnaden. Men även om Clas Ohlsons löner ligger över 

det normala i Storbritannien så är det fortfarande ett lågstatusjobb att vara butikssäljare och en 

av de svarande menade att detta gjorde att förväntningarna på butikssäljarna inte var så höga. 

De har inte tillräckligt med lön för att ha motivationen att göra det lilla extra. I och med att 

lönen är högre i Sverige att löneskillnaderna mellan de olika befattningarna är mindre har 

ledarna i Sverige högre förväntningar på att butikssäljarna tar egna initiativ och gör ett bra 

jobb.  

 

”Med tiden har jag lärt mig att butiksjobb i den här kulturen är ett lågstatusjobb och man får 

som ledare helt enkelt sänka sina förväntningar på personalen.” – Alice Falk (2012-05-15) 
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Även om britterna enligt respondenterna inte tog så mycket eget ansvar så var det väldigt 

uppskattat att få ansvar tilldelat sig, eller få ett eget ansvarsområde. Detta hängde enligt de 

svarande ihop med att titlar värderas högre i Storbritannien än i Sverige. Det finns en större 

strävan att göra karriär bland britterna och får de chansen att klättra i företaget så tar de den.  

Coachning	  

De svarande menade att det fanns ett större intresse bland de anställda i Storbritannien att 

göra karriär än vad som fanns hos de anställda i Sverige. De ansåg att detta är extra viktigt då 

många som arbetar i butik inte har någon utbildning så att klättra i företaget är deras enda 

chans. Detta yttrar sig även i att alla anställda i Clas Ohlson i Storbritannien har en ”personal 

developing plan” vilket innebär att det finns en plan för varje anställd hur de ska ta sig uppåt i 

företaget och vad de behöver göra för att uppnå denna.  

Övervakning	  och	  granskning	  

En annan skillnad som nämndes av flera respondenter var att säljarna övervakades till större 

del i Storbritannien än vad det gjorde i Sverige.  Det kunde till exempel handla om att säljarna 

inte fick vara sena till en arbetsstation i butiken. 

 

”I Sverige så förväntar man sig att folk dyker upp och gör vad de ska. Men i Storbritannien 

kan cheferna sitta och peka på klockan och räkna sekunderna om någon är sen. Det skulle 

aldrig hända i Sverige.” – Niklas Östberg (2012-05-07) 

 

Med hjälp av kulturbärarna ville man skapa en företagskultur som uppmuntrade eget 

initiativtagande och större frihet vilket var en stor skillnad mot den övervakning britterna var 

vana vid. Exempelvis berättade en respondent om att det kom som en chock för britterna att 

de själva hade befogenhet att ändra ett felslag som de hade gjort i kassan. Sådan frihet var 

mycket ovanlig bland Clas Ohlsons konkurrerande kedjor i Storbritannien.  

 

”Det tillhörde alla ledarroller att du skulle peka med hela handen och de som försökte ta 

egna initiativ slogs ner ganska snabbt.” – Maria Ahlqvist (2012-05-10) 

 

Alice som fortfarande är kvar som team leader i Storbritannien tyckte att de kulturella 

skillnaderna beträffande övervakning var en stor utmaning i början.  
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”Det var väldigt svårt i början, jag är van att inte behöva jaga folk och att man inte behöver 

vara så hård, men det är så många som inte bryr sig fast man försöker.” – Alice Falk (2012-

05-15) 

 

Hon förklarade samtidigt att förväntningarna på engagerade säljare är högre i Sverige än vad 

det är i Storbritannien kanske just på grund av de låga lönerna. Hon förklarade vidare att 

eftersom förväntningarna på en säljare är lägre i Storbritannien kommer säljarna även undan 

lättare då arbetet inte är bra utfört.  

Personlig	  

De svarande menade att det fanns en skillnad mellan Sverige och Storbritannien i vilken grad 

de anställda pratade om sitt privatliv med deras team leader. Respondenterna upplevde att 

man i Storbritannien är mer öppen och pratar mer om privata saker mellan de anställda än vad 

som man gör i Sverige. 

 

”Den privata relationen mellan de anställda i Storbritannien är bra och det tror jag de kan 

tacka sin pubkultur för. Butikschefen hängde dock inte med på de där grejerna.” – Maria 

Ahlqvist (2012-05-10)  

 

Alla respondenter menade att säljarna hade en bra och öppen relation till deras team leader 

men framförallt säljarna emellan. Det var dock skillnad när det kom till butikschefen. I 

Sverige är förhållandet mer öppet mellan säljare och butikschef än i Storbritannien. Utifrån 

vad som kommer fram i intervjuerna tycks det vara skillnad mellan vilken butik man som 

kulturbärare hamnade i. De upplevde att vissa butiker är mer svenska medan andra är mer 

klassiskt brittiska.  

 

”Jag och säljarna hade en bra relation. Alla var väldigt pratiga och öppna, men jag var i en 

bra butik.” – Niklas Östberg (12-05-07) 

”När jag blev team leader här blev jag tillsagd att inte vara lika mycket kompis med alla, de 

trodde att det påverkade mitt ledarskap, de sa till mig att hålla mer distans till personalen.” – 

Alice Falk (2012-05-15) 

Hierarkin	  

Genomgående för alla fyra intervjuer var att de svarande lyfte fram hierarkin som den största 

skillnaden mellan Sverige och Storbritannien. Informationen skulle gå i rätt led, det vill säga 
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från säljare till team leader och från team leader till butikschef. Distansen mellan 

befattningarna var något som märktes tydligt när kulturbärarna kom till Storbritannien. En av 

respondenterna upplevde också att när det kommer till beslutsfattande så är det mer isolerat i 

Storbritannien, besluten tas bakom stängda dörrar. 

 

”Det är mer hierarki, mer ”vi och de” – känsla mellan befattningarna.” – Alice Falk (2012-

05-15) 

 

Kulturbärarna uppfattade att distansen mellan en chef och en anställd var större i 

Storbritannien. En utav respondenterna förklarade känslan av hierarkin genom att säga att det 

i Sverige handlar mer om ledarskap medan det i Storbritannien handlar om chefskap. Att 

arbeta som säljare i butik i Storbritannien är bland de sämsta jobben du kan ha och du tjänar 

lite medan en chef i samma butik tjänar betydligt mer. Löneskillnaderna är en av 

anledningarna, enligt några av respondenterna, till distansen i kommunikationen mellan 

butikschefer och säljare.  

Hur	  ledarskapet	  påverkades	  

Hierarkin verkar vara den faktor som de intervjuade pekade särskilt på när det gäller 

anledningen till att överföringen av den Svenska kulturen inte gick så bra som de hade 

hoppats på. Hierarkin förde med sig en rad problem som gjorde det svårt för kulturbärarna att 

överföra den svenska kulturen i den omfattning som var tänkt. Det var svårt att 

överhuvudtaget påverka med en befattning som kulturbärare/säljare även om det kunde skilja 

sig från butik till butik. Alla de svarande påpekade att de upplevde de olika butiker som de 

besökt eller arbetat i väldigt olika. En del butiker hade anammat den svenska kulturen mer 

och andra mindre.  

   

”Problemet med att skicka över en svensk säljare är att de inte har någon status i 

Storbritannien, vilket gjorde att i många butiker var det ingen som lyssnade på dem. Tipsen 

togs inte emot, hur vi gjorde i Sverige ville de inte veta av.” – Niklas Östberg (2012-05-07) 

 

Några svarande menade att de brittiska butikssäljarna till en början uppskattade att få mer 

frihet och ansvar i sina arbetsuppgifter. När de svenska kulturbärarna uppmuntrade den 

brittiska personalen till att ta egna initiativ kunde det dock uppstå en situation med 

butikschefen som gjorde dem osäkra. Personalen kunde få skäll för att de gjort fel eftersom 
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butikschefen tyckte att de handlat utanför ramarna. Kulturbärarnas ledarskap krockade med 

butikschefens ledarskap vilket gjorde att det uppstod förvirring bland personalen. Det kunde 

leda till att personalen inte vågade ta eget initiativ nästa gång tillfälle gavs och kulturbärarnas 

försök att implementera det svenska sättet slogs ner.  

 

De brittiska anställda förväntade sig mer övervakning och granskning från sina ledare än vad 

de svenska kulturbärarna var vana vid. Detta i kombination med att uppmaningar till att ta 

egna initiativ krockade med hierarkin, gjorde att flera av dem blev tvungna att anpassa sitt 

ledarskap till det brittiska sättet, vilket inte alls var strategin från början. Även i det här 

sammanhanget mötte man svårigheter med att implementera det svenska sättet.  

 

Kommunikationen mellan de olika befattningarna i butiken upplevdes som ett problem av 

respondenterna. De menade att det tog extra tid att gå igenom alla led för att viss information 

exempelvis skulle nå butikschefen.  

 

Några av de svarande kände att uppdraget att föra över den svenska kulturen hade misslyckats 

och deras uppfattning var att Clas Ohlson nu helt hade släppt greppet om butikerna i 

Storbritannien. Andra menade att även om företagets butiker i Storbritannien var långt ifrån 

lika butikerna i Sverige så var Clas Ohlsons butiker i Storbritannien ändå väldigt svenska i 

jämförelse med de brittiska konkurrenterna. Alla ledarskapsstrategier hade inte fullt kunna 

implementeras men företaget hade ändå en mer öppen kommunikation mellan de olika 

befattningarna och en mer platt struktur än ett vanligt brittiskt företag. 

Sammanfattning	  av	  intervjuresultaten	  

Den största skillnaden som de svenska kulturbärarna upplevde var att de brittiska säljarna inte 

förväntade sig att ta initiativ i samma utsträckning som svenska säljare. Säljarna i 

Storbritannien förväntade sig även att ledaren skulle ha ett intresse i deras karriär i större 

utsträckning än vad kulturbärarna var vana vid. Respondenterna upplevde också att 

förväntningar på övervakning var större i Storbritannien och att de brittiska säljarna ville 

kommunicera om sitt privatliv oftare än de svenska säljarna. Kommunikationen mellan säljare 

och ledare upplevde respondenterna relativt lika mellan länderna med undantaget att det inte 

var lika bra kommunikation i Storbritannien mellan säljare och butikschef som de upplevde 

att det var i Sverige. Kulturbärarna upplevde att deras ledarskapsstrategi främst hade 

påverkats genom att den hierarki som fanns i de brittiska butikerna gjorde det svårt för dem 



 28 

att implementera ett svenskt ledarskap vilket ledde till att de istället anpassade sin 

ledarskapsstrategi till den brittiska kulturen.  

Analys	  

Inledningsvis analyseras de skillnader i förväntningar på ledarskapet som illustrerades i 

intervjuerna och enkäten utifrån Zanders sju element. Vidare analyseras hur dessa skillnader 

påverkade Clas Ohlsons ledarskapsstrategi vid etableringen i Storbritannien. 

	  Skillnader	  i	  förväntningarna	  på	  ledarskap	  

Empowering	  

Av intervjuerna och enkätsvaren framkom att de svenska säljarna förväntar sig en högre grad 

av empowering i jämförelse med de brittiska säljarna. Detta yttrade sig framför allt genom de 

skillnader i initiativtagande som intervjurespondenterna upplevde. Enkätresultaten visar även 

de skillnader i initiativtagande men tycks inte visa på lika stora skillnader som 

intervjurespondenterna upplevde. Zanders resultat rörande frågan om initiativtagande visar 

dock det motsatta då hennes resultat visar att brittiska anställda förväntar sig att deras ledare 

uppmuntrar initiativtagande i större utsträckning än de svenska säljarna. Dock är denna 

skillnad väldigt liten (84,3 % respektive 86,9%). I Zanders (1997) undersökning visade det sig 

att britterna förväntar sig ett ledarskap med mer empowering än vad svenskarna gör, vilket 

skiljer sig från enkätresultaten i denna studie. I Zanders modell beskrivs ändå att svenskar 

förväntar sig ett ledarskap som är mer inriktat mot empowering vilket beror på att förhållandet 

mellan empowering och coachning jämförs. Hennes resultat visar att svenskarna vill ha mer 

empowering i relation till coachning än vad britterna vill. Således pekar resultaten i denna 

studie ändå åt samma håll som Zanders studie. Enkätresultaten visar på relativt stora 

skillnader mellan säljarnas förväntningar på att en ledare ska lyssna till de anställdas råd. 

Detta går även i linje med Zanders resultat som nästan visar exakt lika siffror för de båda 

länderna. Frågan om att ta råd var den enda frågan gällande empowering i Zanders 

undersökning där resultatet för Sverige var högre än för Storbritannien.  

Coachning	  

Karriärfrågor ingår i elementet coachning. Respondenterna i intervjuerna upplevde att säljarna 

i Storbritannien förväntar sig att deras ledare ska intressera sig för deras karriär i större 
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utsträckning än säljarna i Sverige förväntar sig. Detta går i linje med vad som framkom från 

enkätsvaren, vilket även kan styrkas i Zanders resultat.  

Övervakning	  

Intervjurespondenterna upplevde en stor skillnad i att säljarna i Storbritannien förväntade sig 

mer övervakning i ledarskapet i jämförelse med de svenska säljarna. Detta stärks genom 

svaren från enkäten då de brittiska säljarna förväntar sig mer ofta övervakning. Resultaten 

från Zanders undersökning går i samma linje.   

Granskning	  

En intervjurespondent menade att ledare i Sverige har högre krav på sina butikssäljare än vad 

ledarna har i Storbritannien. Detta menade intervjurespondenten resulterade i att det inte var 

lika vanligt att som ledare granska att säljarnas prestationer uppfyller kraven. Enkätresultaten 

för elementet granskning visade att de svenska säljarna förväntar sig mer granskning av sina 

ledare än de brittiska säljarna, vilket också Zanders undersökning visade.  

Personlig	  

Intervjurespondenterna upplevde en skillnad i hur pass personlig man var i Sverige respektive 

Storbritannien. De upplevde att de brittiska säljarna förväntade sig att ledarna skulle intressera 

sig för och samtala om privata saker med dem i större utsträckning än de svenska säljarna. De 

framhävde dock att det var stor skillnad mellan befattningarna, till exempel pratade en 

butikschef och en säljare sällan om privata saker. Detta visade också enkätundersökningens 

resultat, samt går i linje med vad Zander kommer fram till. 

Kommunikation	  

Intervjurespondenterna tyckte att det inte var någon större skillnad mellan länderna i fråga om 

kommunikation, överlag rådde en öppen kommunikation i butikerna. Resultaten från 

enkätundersökningen visar också att förväntningarna på hur ofta en team leader ska 

kommunicera med säljare är ungefär lika mellan länderna, de svenska resultaten var något 

högre. Zanders undersökning visar också att Sveriges resultat var lite högre men med små 

skillnader. Resultaten var alltså mycket lika i frågan om kommunikationen mellan säljare och 

team leader.  
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Stolthet	  

Elementet stolthet visade små skillnader i enkätresultaten (knappt 1 %). Inte heller 

kulturbärarna upplevde några skillnader gällande stoltheten. Zanders undersökning visade inte 

heller några betydande skillnader angående elementet stolthet (skillnaden var 4 %).  

Hur	  de	  kulturella	  skillnaderna	  påverkade	  ledarskapstrategin	  

De skillnader i förväntningar på ledarskap mellan Sverige och Storbritannien som framkom 

genom intervjuerna handlade främst om skillnader i initiativtagande, karriärfrågor, 

övervakning, kommunikation över lag och samtal om privatlivet.  

 

Initiativtagandet var något som alla intervjurespondenter framhävde som en av de största 

skillnaderna mellan länderna. Ett exempel på hur denna skillnad påverkade 

ledarskapsstrategin var att de små sakerna som de svenska kulturbärarna förväntade sig att 

säljarna skulle göra på eget initiativ, inte blev gjorda eftersom de brittiska säljarna förväntade 

sig att bli tillsagda vad som skulle bli gjort. När de svenska kulturbärarna försökte uppmuntra 

till eget initiativtagande kunde det uppstå situationer, på grund av att en ledare med högre 

befattning inte uppskattade de egna initiativen, vilket gjorde att säljarna inte vågade ta egna 

initiativ nästa gång. Detta menar Newman och Nollen (1996) kan vara en av följderna då 

ledarskapet inte anpassas till den nationella kulturen. För att något skulle bli gjort fick de 

svenska kulturbärarna istället anpassa till det brittiska arbetssättet och ge mer direktiv.  

 

En av de skillnader som framkom både i intervjuerna och i enkätundersökningen handlade om 

karriär, för säljarna i Storbritannien var det viktigare att ledaren skulle ha ett intresse i de 

anställdas karriär än för säljarna i Sverige. Denna skillnad upplevde intervjurespondenterna 

påverkade ledarskapsstrategin genom att karriären kunde agera morot och motivera säljarna 

att prestera bättre. Till exempel nämner en av intervjurespondenterna att det finns en 

”personal developing plan” för alla de anställda i Clas Ohlson i Storbritannien som kunde 

användas i ledarskapstrategin. Newman och Nollens menar i sin studie (hypotes 4) att företag 

i maskulina länder presterar bättre med en meritbaserad belöning. Eftersom Storbritannien 

utifrån Hofstedes kulturella dimensioner är mer maskulint än Sverige skulle en 

ledarskapsstrategi som använder sig av meritbaserad belöning vara effektivare i butikerna där. 

Att en del av kulturbärarna använde karriären som en morot när de upptäckte att det var 

viktigt för de brittiska säljarna kan liknas med en sådan anpassning som Newman och Nollen 

föreslår. 
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De brittiska säljarna förväntade sig mer övervakning av ledarna i jämförelse med vad de 

svenska säljarna förväntade sig. Att som ledare övervaka säljarnas arbete i detalj var något 

som kulturbärarna inte var vana vid. Kulturbärarna ville skapa en öppen och trevlig stämning 

vilket övervakning av säljarnas arbete i detalj inte bidrog till. Att de brittiska säljarna inte tog 

så mycket egna initiativ kan vara en följd av att de förväntade sig att bli övervakade i större 

utsträckning och kanske därför var rädda att göra fel. Enligt Hofstede har Storbritannien högre 

grad av osäkerhetsundvikande än vad Sverige har, vilket innebär att företag i den kulturen 

presterar bättre med ett ledarskap som innefattar tydligare direktiv och regler (Newman & 

Nollen, 1996). 

 

En av respondenterna upplevde att förväntningarna på att en ledare ska granska genom att 

följa upp och ge feedback på säljarnas prestationer var större i Sverige. Respondenten menade 

att förväntningarna inte är lika höga på en säljare i Storbritannien som på en säljare i Sverige 

vilket bland annat grundar sig i det lågstatus jobb som butikssäljare innebär i Storbritannien. 

Löneskillnaderna mellan befattningarna är stora vilket gjorde det svårare att motivera att alla 

är lika mycket värda vilket var en viktig del av Clas Ohlson andan. Det fanns också något 

utav en ”vi mot dem”-känsla mellan befattningarna, och vikten av titlar var större i den 

brittiska kulturen vilket gjorde det svårt för kulturbärarna att få alla att känna sig lika mycket 

värda i butikerna i Storbritannien, vilket var en viktig del av ledarskapsstrategin.  

 

Öppenheten som var en viktig del av Clas Ohlsons-andan blev svår att implementera eftersom 

säljarna var vana med att framföra sina frågor, åsikter och idéer i ”rätt led”. Den öppenhet 

som fanns i butikerna i Sverige där alla kunde kommunicera med alla oavsett befattning var 

svår att implementera då säljarna förväntade sig att de skulle gå i rätt led och om de inte 

gjorde det kunde det uppstå konflikter. Kulturbärarna försökte uppmuntra till att man som 

säljare kunde ge information direkt till butikschefen. Detta var dock svårt då de inte hade en 

tillräckligt hög befattning för att kunna påverka fullt ut.  

 

Flera av de problem som uppstod hade ett samband och berodde på samma sak. Hierarkin 

som kulturbärarna mötte i Storbritannien gjorde att det blev svårt att föra över det svenska 

arbetssättet eftersom butikscheferna som hade en högre befattning var brittiska och inte alltid 

förespråkade samma ledarskapsstrategier. Enligt Hofstede har Storbritannien högre grad av 

maktdistans än Sverige. Newman och Nollen menar att företag i kulturer med hög 
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maktdistans presterar bättre med en låg grad av de anställdas deltagande, vilket också visade 

sig vara fallet i Clas Ohlsons butiker i Storbritannien. För att ledarskapet skulle vara effektivt 

insåg de svenska kulturbärarna att ledarskapstrategin måste anpassas till den brittiska kulturen 

som rådde i butikerna i Storbritannien. Att anpassa ledarskapet till den nationella kulturen 

som råder går i linje med både Newman och Nollen (1996) och Zander (1997).  

Diskussion	  kring	  resultaten	  

Sverige och Storbritannien är två länder vars geografiska distans kan tyckas vara så pass nära 

att de kulturella skillnaderna inte skulle vara så framträdande. Trots detta visar resultaten från 

intervjuerna och enkätundersökningen på att skillnader i förväntningar på ledarskap finns 

mellan länderna. En av de största skillnaderna som framkommer i intervjuerna är bristen på 

initiativtagande hos de anställda i Storbritannien. Enkätresultaten visar inte någon större 

skillnad i hur säljarna förväntar sig att ledarna ska uppmuntra initiativtagande. Detta skulle 

kunna bero på att man uppfattar ”i mycket stor utsträckning” på olika sätt i respektive land. I 

Storbritannien kanske mycket initiativtagande innebär en gång om dagen medan det i Sverige 

innebär tjugo gånger om dagen. En person som upplevt de olika förväntningarna i respektive 

kultur kan därför göra en bättre jämförelse eftersom den har en kultur att sätta i relation till en 

annan. Därför ligga i intervjurespondenternas historia. En annan aspekt är det faktum att 

kulturbärarna rekryterade säljarna. Kanske hade skillnaderna visats och upplevts ännu större i 

enkätresultaten och intervjuerna om säljare i ett brittiskt företags hade studerats.  

 

Enkätresultaten i denna studie går i linje med Zanders resultat, dock är siffrorna för Sverige i 

denna studie högre än Storbritanniens siffror avseende alla element i jämförelse med Zanders 

underökning. Vissa skillnader som framkommer i intervjuerna framkommer inte i den 

kvantitativa undersökningen. Till exempel menade kulturbärarna i intervjuerna att hierarkin 

var den mest framträdande skillnaden mellan länderna, vilket inte undersöktes i 

enkätundersökningen. Intervjuresultaten visade också större kulturella skillnader än vad 

enkätresultaten visade. 

För att enkäten skulle anpassas bättre till företaget användes ”team leader” istället för 

”immediate leader” som Zander (1997) använde. De brittiska anställda också har en så kallad 

”supervisor” som de kan uppfatta som sin närmaste ledare (se bilaga 4, befattningsstruktur), 

vilket gör att jämförelsen med Zanders resultat kan bli missvisade. Med tanke på de 
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hierarkiska leden i Storbritannien kan detta ha påverkat resultaten eftersom det är stor skillnad 

på relationen säljaren har med sin närmaste ledare och relationen med högre ledare.   

 

Att använda samma enkätfrågor som Zander använde sig av i sin studie hade flera fördelar, 

men samtidigt kan frågorna i sig ha lett till missvisande resultat. Frågorna besvarades i en 

skala från ”inte alls” till ”i mycket stor utsträckning”, vilket är tolkningsfrågor. ”I mycket stor 

utsträckning” kan ha olika innebörd i olika kulturer och samma svar kan ändå betyda att det 

finns en skillnad i förväntningarna. Till exempel kom det fram i intervjuresultaten att 

kulturbärarna uppfattade att det var en stor skillnad gällande initiativtagande mellan länderna, 

de menade att de svenska säljarna tog initiativ i större utsträckning än britterna. I enkäten 

däremot fanns det knappt någon skillnad alls gällande egna initiativ. Detta kan bero på att 

egna initiativ ”i mycket stor utsträckning” kanske innebär tio gånger om dagen för Svea, men 

bara två gånger om dagen för Mark.  

Slutsats	  

Studien visar att de främsta skillnaderna i förväntningar på ledarskap mellan svenska och 

brittiska säljare i företaget Clas Ohlson var inom initiativtagande, karriär, ansvarsutdelning 

och övervakning. I enkätresultaten verkar de kulturella skillnaderna vara mindre i jämförelse 

med vad intervjuerna med kulturbärarna visade, resultaten går dock i linje med varandra.  

 

En av Clas Ohlsons målsättningar vid företagets etablering i Storbritannien, var att föra över 

det svenska ledarskapet till de brittiska butikerna, vilket går stick i stäv med de teorier som 

menar att ledarskapet bör anpassas till den nationella kulturen ett företag verkar i för att vara 

effektiv. De kulturella skillnaderna, som i denna studie studerades genom skillnader i 

förväntningar på ledarskap, påverkade Clas Ohlsons ledarskapsstrategi genom att det svenska 

ledarskapet inte gick att implementera i den mån som var önskad och därför anpassades till 

den brittiska kulturen.  

 

De flesta identifierade skillnaderna som påverkade överföringsstrategin tycks grunda sig i det 

hierarkiska förhållandet som kulturbärarna upplevde var starkare i Storbritannien än i Sverige. 

Den tydliga hierarkiska strukturen gjorde det svårt för de svenska kulturbärarna att föra över 

det svenska arbetssättet till de brittiska butikerna eftersom de motarbetades av högre chefer 

som föredrog ett ledarskap som utgick från den brittiska kulturen.  
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Tänkvärt är att Clas Ohlson i Storbritannien förmodligen är mer ”svenskt” med öppnare 

kommunikation, högre grad av medbestämmande och handlingskraft, i jämförelse med den 

genomsnittliga butikskedjan i Storbritannien. Men däremot i en jämförelse med de svenska 

butikerna är Clas Ohlsons butiker i Storbritannien väldigt brittiska.  

 

Fortsatt	  forskning	  	  

I fortsatt forskning skulle det vara intressant att utveckla Zanders forskning med att undersöka 

relationen mellan ledarskap på olika nivåer och mellan olika befattningar i företag. Det kan 

även vara intressant att analysera varför resultaten skiljer sig vid användandet av kvalitativa 

och kvantitativa metoder, i denna studie visade den kvalitativa metoden på större kulturella 

skillnader än vad den kvantitativa metoden visade.  

 

Mot bakgrund av problematiken med att definiera begreppet kultur, i den meningen att 

undersökaren tenderar att låta sig påverkas av sin egen kultur, skulle det vara intressant att 

göra en motsvarande undersökning av den som genomförts ovan, men ur ett brittiskt 

perspektiv. Hur upplever brittiska företag att ledarskapet påverkas av de kulturella 

skillnaderna vis etablering i Sverige? 
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Bilagor	  

Bilaga	  1.	  Enkätfrågor	  

Enkätfrågor	  Storbritannien	  

Bakgrundsfrågor  

1. Store (Croydon, Manchester, Reading, Kingston, Watford, Liverpool, Leeds, Merry 

Hill, Cardiff, Norwich, Doncaster, Newcastle) 

2. Nationality (Swedish/ English/ other) 

3. Gender (Male/Female) 

4. Age (<25 years / 25-35 years /  36-45 years/  46- 55 years/  >55 years) 

5. Time in the company (<6 months 6-11 months 1-2years  >2 years) 

Extent  

6. To what extent should your team leader delegate responsibility to you?  

7. To what extent should  your team leader  share decision- making with you?  

8. To what extent should  your team leader discuss company strategies with you?  

9. To what extent should  your team leader take advice from you? 

10. To what extent should  your team leader appreciate your takiing initiative?  

11. To what extent should your team leader take an interest in your career?  

12. To what extent should your team leader make you do your utmost?  

13. To what extent should your team leader try to make you feel part of a team?  

14. To what extent should your team leader make the store perform its utmost?  

15. To what extent should your team leader encourage co- operation between associate/ 

co- workers? 

16. To what extent should your team leader inform you about the department/section plans 

and aims? 

Time 

17. How often should your team leader supervise your job in detail? (time) 

18. How often should your team leader review your achievements in comparison with 

your job objectives and expectations? 

19. How often should your team leader take an interest in and talk about your personal life 

with you? 

20. How often should your team leader and you communicate with each other? 
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21. How often should your team leader make you feel proud of your work?  

Enkätfrågor	  Svenska	  

Bakgrundsfrågor 

1. Butik 

2. Land (Sverige England) 

3. Kön (Man Kvinna) 

4. Ålder (<25 år  25-35  år 36-45  år 46- 55  år >55  år) 

5. Tid i företaget (<6 månader 6-11 månader 1-2år  >2 år) 

Utsträckning 

6. I vilken utsträckning bör Din team leader delegera ansvar till Dig?  

7. I vilken utsträckning bör Din team leader dela beslutsfattande med Dig? 

8. I vilken utsträckning bör Din team leader  diskutera företagsstrategier med Dig? 

9. I vilken utsträckning bör Din team leader  ta råd från Dig? 

10. I vilken utsträckning bör Din team leader uppskatta när Du tar egna initiativ? 

11. I vilken utsträckning bör Din team leader ha ett intresse i Din karriär? 

12. I vilken utsträckning bör Din team leader få Dig att prestera till Ditt yttersta? 

13. I vilken utsträckning bör Din team leader försöka få Dig att känna Dig som en del av 

ett team? 

14. I vilken utsträckning bör Din team leader få din avdelning att prestera sitt yttersta? 

15. I vilken utsträckning bör Din team leader uppmuntra samarbete mellan medarbetare? 

16. I vilken utsträckning bör Din team leader informera Dig om avdelningens planer och 

mål? 

Tid 

17. Hur ofta bör Din team leader övervaka (kontrollera) Ditt jobb i detalj? (TID) 

18. Hur ofta bör Din team leader granska (ge omdöme) Dina prestationer (resultat) i 

jämförelse med Dina mål och förväntningar i jobbet? 

19. Hur ofta bör Din team leader intressera sig för och prata om Ditt privatliv med Dig? 

20. Hur ofta bör Din team leader och Du kommunicera med varandra? 

21. Hur ofta bör Din team leader få Dig att känna Dig stolt över Ditt arbete? 
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Bilaga	  2.	  Intervjufrågor	  

1. Berätta om din bakgrund i företaget? 

2. Vad innebär din nuvarande roll? 

3. Vad var anledningen till att du som svensk åkte till Storbritannien? (Utifrån företagets 

perspektiv?) 

4. Vad innebär rollen som kulturbärare? 

5. Hur upplever du att förväntningar på ledarskap skiljer sig mellan Sverige och 

Storbritannien? (Hur gestaltar sig detta i en butiksmiljö?) (Hur påverkar/påverkade 

dessa förväntningar din roll som kulturbärare?) 

6. Hur upplever du att dessa skillnader påverkade Clas Ohlsons etablering i 

Storbritannien? 

(Dessa frågor anpassades och kompletterades med följdfrågor och förtydliganden.) 
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Bilaga	  3.	  Enkätresultat	  i	  diagram	  

Bakgrundsfrågor	  

 

1. Fråga nummer ett behandlar vilken butik de anställda jobbar i och var till för att vi 
själva skulle kunna se vilka butiker vi hade fått in svar från. Det var ingen 
flervalsfråga utan en öppen fråga där de själva kunde skriva fritt vilken butik de 
arbetade i.  
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Enkätdiagram	  uppdelade	  i	  element	  
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Bilaga	  4.	  Clas	  Ohlsons	  befattningsstruktur	  

Det finns tre olika befattningar i de svenska butikerna och fyra olika befattningar i de brittiska 

butikerna. I Sverige är den hierarkiska ordningen på de tre befattningarna butikschef, team 

leader och säljare. I Storbritannien är den hierarkiska ordningen på de fyra befattningarna 

store manager, team leader, supervisor och sales advisor.  

 
Figur 2. Förklaring av befattningsstrukturen i Sverige och Storbritannien 

 

Butikschefen är den person som har det yttersta ansvaret för butiken och dess resultat. Under 

butikschefen finns mellan 3-4 team leader i varje butik.  I Storbritannien finns befattningen 

supervisor som en mellanbefattning mellan team leader och säljare. Denna befattning kommer 

att utelämnas från studien då dess ledarskap mer liknar den säljande befattningen än en team 

leader tjänst och för att det ska göra det möjligt att jämföra Sverige och Storbritannien bör 

jämförelsen vara mellan lika befattning.  

 

 


