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Abstract 
Ledarskap är idag ett högst aktuellt ämne. Företag etablerar sig i andra delar av världen och 
globaliseringen gör att organisationer måste integrera med andra kulturer än sin egen. 
Ledarskap blir då en nyckelkomponent och ett konkurrensmedel. I vår uppsats vill vi granska 
fenomenet ledarskap i en annan kulturell kontext än vår egen. Med hjälp av ett MFS-
stipendium från Sida fick vi möjlighet att åka till Sihanoukville, Kambodja för att att göra en 
undersökning om ledarskap och kultur. Vi kunde av vår undersökning urskilja att som ledare 
måste du anpassa dig till den kultur du verkar i. För att bli den ”goda ledaren” måste ledaren 
bli en hybrid, bestående av sin kultur, företagskulturen samt den kultur ledarskapet utövas i. 
Det är därmed omöjligt att finna ”one right way”, utan ledarskapet måste anpassas efter den 
kulturella kontext ledaren verkar i.  
 

Nyckelord: Ledarskap, Kultur, Hofstedes dimensioner, Kambodja 
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Bakgrund 
 
Globalisering är idag ett vedertaget begrepp för den förändring som sker i världen. Teknologi 
har minskat effekterna av tid och rum, hela världen kan idag vara vår arbetsplats utifrån vårt 
vardagsrum. Olssons lanthandel i Osby kan ha kinesiska leverantörer och ett Brasilianskt 
företag kan ha dotterbolag i Sverige. Igår hette det jorden runt på 80 dagar, idag heter det 
jorden runt på en sekund. Vi lever idag i ett informationssamhälle där effektivitet och 
mobilitet är nyckelord. Att flytta från en plats till en annan kan gå på bråkdelen av en sekund. 
Världen är rörlig och utan ett givet centrum, avstånd är inga problem och skapar inte några 
hinder. I takt med globaliseringens utveckling och allt snabbare teknik ställs det högre krav på 
företagen och dess anställda. För att vara konkurrenskraftig måste företaget vara under ständig 
förändring och följa de svängningar som råder i det globala samhället.  
 
Gott ledarskap är ett konkurrensmedel som är högst aktuellt. Det läggs mycket pengar på att 
hitta det ”rätta ledarskapet”, eller i alla fall att komma så nära sanningen om fenomenet som 
möjligt. Förväntningarna är höga på chefer idag, de har fått en mer central roll än förr. 
Chefens arbetsuppgifter har i vissa delar av världen gått från ett ”hela handen” styrande och 
ämnesexpertis, till ett mer rådgivande och organiserande förhållningssätt. Att påstå att detta 
skulle vara sanning är kanske att gå steget före. Globaliseringen gör att företag måste 
integrera med andra kulturer än sin egen, ledarskapet blir då en nyckelkomponent. 
Företagskultur speglar oftast den nationella kulturen, vilket gör det väldigt svårt för en 
organisation att applicera ”sin kultur” i en annan del av världen. Vad krävs det då egentligen 
för ett effektivt ledarskap utanför den vardagliga miljön? 
 
Vår värld intergreras mer och mer och kulturella gränser suddas ut. Detta påverkar 
arbetsmarknaden och skapar mångfald. Därför blir det, ur ett PA-perspektiv, extra viktigt att 
förstå hur kultur påverkar oss. I vår uppsats vill vi granska ledarskap ur en annan kulturell 
kontext än vår egen. Vi fick med hjälp av ett MFS-stipendium från Sida möjlighen att åka till 
Sihanoukville, Kambodja och göra en undersökning om ledarskap och kultur. 
Undersökningen ägde rum på två olika företag, ett bryggeri samt ett hotell. Trots två helt olika 
branscher och två helt olika organisationer har dessa två företag flera gemensamma nämnare. 
Båda företagen drivs av chefer med icke kambodjansk bakgrund, bryggeriet styrs av en 
Malay-Kines och hotellet av en svensk. Den andra gemensamma nämnaren är att båda är 
chefer över kambodjanska medarbetare och har kambodjaner som sina närmsta managers. 
Bryggeriet skall dessutom inom kort ingå i ett samarbete med Carlsberg, ett företag som har 
sitt säte i Danmark. Dessa situationer, sprungna ur olika kulturella kontexter, skulle kunna 
tänkas ha präglats av komplikationer som delvis bottnar i det kulturella mötet. Det kulturella 
mötet uppstår när vi interagerar med individer från en annan kultur än vår egen, där de sociala 
spelreglerna skiljer sig från våra regler. Vi har valt att fokusera vår undersökning på dessa 
chefers syn på ledarskap, utifrån deras kulturella kontext, samt deras närmsta managers sätt att 
beskriva samma fenomen. Våra respondenter är lika på så sätt att de samtliga kommer i 
kontakt med olika kulturer under sin arbetsdag.  
 
För att förstå andra måste vi först ha kunskap om oss själva. Vi måste veta vilka glasögon vi 
ser igenom, vilken grund vi utgår ifrån. Vi måste vara medvetna om att vi är lika 
kulturbundna som alla andra och hur detta påverkar oss som ledare men också som forskare. 
Det baggage vi bär med oss är präglat av den socialiseringsprocess vi genomgått och 
fortfarande genomgår. Våra normer och värderingar, vår identitet, ja hela vår existens är 
präglat av det samhälle vi lever i. I relation till resten av världen är vi svenskar och Sverige är 
vår normalitetsnorm.  
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Först måste vi förstå vad kultur egentligen innebär, för individen, gruppen och organisationen. 
Vi har därför, med hjälp av litteraturen, lyft detta begrepp och genom grundläggande teorier 
förklarat hur detta kopplar samman oss som människor, visar våra olikheter och därigenom 
hur vi väljer att se på sociala fenomen i samhällen. Synen på ledarskap är starkt förknippad 
med den kulturella kontext vi växt upp i. För att kunna undersöka ledarskap i en annan kultur 
måste vi också här skapa en viss förståelse för fenomenet. Inte i hänseende till att göra en 
obestridlig definition av begreppet ledarskap, utan i avseende att förstå hur diskursen kring 
ledarskap i vår del av världen råder. Vi har därför även valt att lyfta detta begrepp genom 
grundläggande teorier och vi har, för att hitta en plattform utifrån den kulturella kontext vi 
som uppsatsskrivare verkar ur, valt att skapa översikt av diskursen av det svenska ledarskapet. 
Vi har använt Hofstedes dimensioner om kultur som en stöttepelare genom denna uppsats, 
inte för att bekräfta eller förkasta utan för att ha något konkret att relatera till.  

 
Välkommen till en resa i ledarskap! 
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Teoretisk ram 

Kultur   
Varje dag, varje timme, varje sekund ställs människor, grupper och nationer inför situationer 
där de måste interagera och samarbeta för att lösa problem, hela vår existens bygger på detta. 
Samtidigt tänker, känner och handlar människor ofta på olika sätt vilket försvårar situationen i 
olika grad. En av anledningarna till varför så många lösningar inte fungerar i vår globala värld 
är att vi bortsett från olikheter i tänkandet hos motparten och dess följare.  Människor 
förutsätter intuitivt att ”mitt sätt är det rätta sättet” och tar inte in fler aspekter i ekvationen 
(Hofstede & Hofstede 2005). Varför har vi då så olika tankemönster? Är vi människor i 
grunden så olika bara för vi bor i olika delar av världen? Eller tvärtom, är vi så lika bara för vi 
bor grannar? 
 
Svaret på båda frågorna kan vara ja, men också nej, vi är både lika och olika som människor 
För att förstå varför måste vi först förstå hur människans tankemönster är uppbyggda, vad 
som präglar dessa mönster, varför de är olika och hur detta materialiseras i en större miljö. I 
följande text kommer begreppet kultur behandlas och vi kommer först att definiera begreppet 
kultur. Vi kommer även att behandla kultur som mental mal: subjektiv kultur men även kultur 
som kollektivt fenomen: offentlig kultur. En klargörande om Hofstede forskning på 
nationalkultur görs eftersom vi använder denna som stöd i vår uppsats 
 

Definition kultur  
Kultur bottnar i det latinska begreppet Cultus, vilket betyder odling. Detta förstärker tanken 
om att kultur skapas och byggs genom interaktion. Nedan följer ett antal definitioner. 
 
 I NE (1996) kan man läsa följande:     
 

Form i vilken (viss) större grupp människor ordnas sin försörjning 
och organiserar gemensamma angelägenheter på samhällig nivå; 
särsk. i äldre tider el. i avlägsna områden. A) ibl. om motsvarande 
grupp människor B) med tonvikt på resultat av motsvarande 
mänsklig verksamhet C) ofta försvagat med tonvikt på samhälligt 
beteende etc. 

 
Hofstede (2005, sid 22) använder, i ”Organisationer och Kulturer”, definitionen: 
 

1) utveckling eller förfining av intellektet i en civilisation. 2) den 
kollektiva programmering av intellektet som skiljer medlemmarna i 
en grupp eller kategori av människor från medlemmarna i en annan.  

 
Bjerke (1998, sid. 46) har använt en liknande definition i ”Affärsledarskap i fem olika 
kulturer”: 
 

Grundläggande beteendenormer, värderingar och antaganden vilka 
i en interaktion har tolkats och givits en mening och vilka har 
beteendeeffekter utan att i sig vara beteende. 
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Trompernaas och Hampden-Turner (1995 sid. 6): 
 

…culture is the way which a group of people solves problems and 
reconciles dilemmas. 

 
I ovanstående kan vi utläsa att en individ inte kan skapa en egen kultur eftersom kultur utgörs 
av det sociala spelets regler. Kultur skapas av människor i grupp, den lärs in hos individen 
genom social programmering och lärs ut genom interaktion. Kultur kan inte undkommas och 
den skapar gränser varifrån vi sätter vårt beteendenormativ.  
 
Den påverkan kultur har på våra liv är till stor del omedveten eftersom den används 
rutinmässigt i våra omdömen och ställningstagande. Kultur är inte fast i sin struktur utan 
snarare dynamisk på så sätt att den undergår ständig reformation. Att beskriva kultur 
kategorisk är omöjligt, kultur som kollektiv fenomen kan aldrig hävdas som sanning om 
enskilda individer, men däremot som sannolikheter (Herlitz 2004). 
 
Vi tänker använda oss av betydelsen kultur som samlingsnamn på de mönster av tankar, 
känslor och sätt att agera som är brukliga i en viss grupp av människor. Betoning görs på ”en 
grupp människor” eftersom kultur alltid är ett kollektivt fenomen. 
 
Vi använder oss av begreppet kulturmöte för att beskriva den interaktion som sker mellan 
människor från olika kulturella kontexter. 
 

Subjektiv Kultur - Individen 
Hofstede kallar våra tankemönster mentala program/mjukvara. Han menar att dessa härrör 
från de sociala miljöer vi vuxit upp i (Hofstede & Hofstede 2005, s 16) och påverkas av de 
livserfarenheter vi gör, vår familj, omgivning, skola, arbetet och det samhälle vi lever i. Detta 
betyder att mentala program varierar lika mycket som sociala miljöer i vilka de utvecklas. 
Varje individ är unik och dess mentala program består av tre lager: Den mänskliga naturen, 
Personligheten och Den subjektiva kulturen (ibid.).  
 
Den mänskliga naturen består av allt det där universella som gör oss människor lika varandra. 
Den bestäms av våra gener och lägger grunden till våra grundläggande fysiska och psykiska 
funktionssätt, vår förmåga att känna rädsla, glädje, kärlek, ilska, lust, skam, behovet att 
socialisera, leka, lära, fortplanta sig, etcetera.(ibid). Den mänskliga naturen är objektiv, dvs. 
den är lika för alla (Bjerke 1998).  
 
Personligheten1 består av unika schema och script och dessa kan antingen vara nedärvda 
genom den mänskliga naturen eller inlärda genom socialisationsprocessen. Varje person har 
därför sina egna tankemönster, känsloreaktioner och agerande. Dessa konstrueras tidigt i vår 
barndom genom att vi skapar olika script och schema för att organisera vår värld (Hofstede & 
Hofstede 2005).  

 
Mellan dessa två hittar vi den den subjektiva kulturen som bestämmer vad människor gör med 
sina känslor och blir modifierad av den kollektiva programmeringen i socialisationsprocessen. 
Vi lär in dessa mönster från tidigare generationer och lär ut de till kommande (Hofstede & 
                                                 
1 Vi är medvetna om den problematik som föregår användandet av begreppet ”personlighet” men väljer ändå att använda detta eftersom en 
diskussion kring personlighetsforskning går utanför denna uppsats.  
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Hofstede 2005). Kultur kan ses som en mall eller ett verktyg för att ge mening åt verkligheten, 
i avsikt att kunna inverka på den. Det kan liknas vid ett system med intersubjektiva 
accepterade meningar och betydelser vilka fungerar för en given grupp och en given tid, den 
ger individen spelregler för det sociala spelet. Det finns inga strikta gränser mellan de tre 
nivåerna (Bjerke 1998) och frågan om vi alla är olika eller lika besvaras genom påståendet att 
delarna i pyramiden tillsammans skapar unicitet hos varje individ, men också gemenskap 
(Hofstede & Hofstede 2005).  

Kultur 
Intersubjektiv 

Den mänskliga naturen 
Universell 
Objektiv 

Figur 1.1 Unikhet på tre nivåer i  människans mentala programmering (Hofstede & Hofstede 2005, sid. 18) 

 
Person
Individuel
Subjek

lighet, 
l, 

tiv 

 
 
 
Om vi går tillbaka till Hofstedes subjektiva kultur-del i pyramiden finns här mer att tillägga. 
Vi kan dela upp denna bit i tre fragment: Beteendenormer, Värderingar/grundläggande 
antaganden och våra Imlementeringsmekanismer. Beteendenormer är ”beteendets oskrivna 
regler”. De ligger precis under medvetande nivå och är lätta att definiera vid lite eftertanke.  
På en djupare nivå sitter värderingar och grundläggande antaganden, dessa är omedvetna och 
kräver ifrågasättande och begrundan för att nå, om det ens är möjligt.  De två översta delarna 
vilar på implementeringsmekanismerna och dessa två kan inte fungera utan den undre. Här 
finner vi de mänskliga dynamiker, önskningar och begär som gör en grupp människor unik 
och vi måste förstå dessa för att förstå kulturen i gruppen (Bjerke 1998).  
 
Trompernaas (1998) uttrycker sig på ett liknande sätt, han vill se den subjektiva kulturen som 
en genomskuren lök. De yttre lagren innehåller våra explicita antaganden. Den verklighet vi 
kan observera i en grupp människor, såsom språk, mat, mode, konkreta faktorer och symboler 
för de djupare kulturella lagren. Trompernaas fortsätter vidare att när vi observerar de 
explicita lagren, säger analysen oftast mer om oss själva än det observerade. I nästa lager 
ligger de normer och värderingar som finns hos en grupp människor. Regler för rätt och fel 
”hur jag borde agera” och definitioner av bra och dåligt, ”hur jag skulle vilja agera”. I det 
innersta lagret finner vi grundläggande och implicita antaganden, rutin responser som ligger 
djupt inbäddade i vårt undermedvetande.  
 
Bjerke, Trompernaas och Hofstedes bilder av den subjektiva kulturen leder till antagandet att 
kultur är till stor del omedveten. 
 

Offentlig, Kollektiv Kultur 
En individs personlighet och subjektiva kultur består av många kulturella mallar, t.ex. 
nationen, yrkeslivet, familjen, etcetera. Vi kan kalla dessa offentliga kulturer eller kollektiva 
kulturer. Bjerke (1998) uttrycker en mening om att en individ består av en ”subjektiv” kultur 
vilket ständigt modifieras, ibland reduceras och möjligen utvecklas i ny mänsklig interaktion 
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(Bjerke 1998 sid. 21) men som även påverkas av ”offentliga” kulturer såsom exempelvis 
nationell kultur. Hofstede & Hofstede (2005) talar om samma fenomen men benämner det 
”kulturella lager” och utrycker särskilt nationell nivå, religion/etnisk, kön, generation, 
samhällsklass och eventuellt yrke/organisationsnivå. Forskarna menar också att de lager vi 
tillägnar oss senare i livet tenderar att vara mer förändringsbenägna.  
 
Bjerke (1998) anser att det i offentliga kulturer finns mallar för hur medlemmarna ska tänka, 
känna och agera. För att dessa regler över det sociala spelet ska ha hunnit skapas måste 
människorna ha interagerat tillräckligt länge för att påverka varandras subjektiva kulturer till 
en kollektiv personlighet. 

Kulturkomplexitet 
 

Vår värld förändras snabbt. Vi är omgivna av teknologi som har 
uppfunnits av människor. World Wide Web har fått världen att verka 
mindre, så föreställningen om ett ”globalt samhälle” förefaller vara 
adekvat. Företag idag bedriver verksamhet över hela världen. Nya 
produkter utvecklas i snabb takt; många företag vet inte idag vilka 
produkter de kommer att tillverka och sälja nästa år, eller vilken typ 
av nya arbeten de kommer att behöva om fem år. 
Företagssammanslagningar och fluktuationer på aktiemarknaden 
skakar om företagsmarknaden. Ytligt sett förefaller alltså förändringar 
vara genomgripande. Men hur djupt går dessa förändringar? 
(Hofstede & Hofstede 2005 sid. 25) 

 
Kultur pågår ständig förändring men är i huvudsakligen stabil. Kulturella förändringar sker 
långsamt, sociala krafter, såsom samhällskontroll, hämmar den kulturella utvecklingen och 
strävar efter ”status quo”. Gruppkulturer skulle kunna bevara sig själv för all framtid om de 
inte fick influens utifrån. När vi som individer ”byter” kulturell grupp tar vi inte med oss vår 
kulturella mall utan anpassar sig till stor del (i sinom tid) efter den gällande normen i den nya 
gruppen, ”tar seden dit man kommer”. Dock är det alltid så att influenser utifrån påverkar 
kulturen. Villkoren för att överleva (Hofstede & Hofstede talar om klimat och miljö) och 
Darwins evolutionsteori har tillsammans med tidens gång påverkat, och påverkar alltid, den 
subjektiva kulturen hos alla människor och detta har präglat den kultur vi kan identifiera hos 
olika grupper idag. Nationella och regionala kulturskillnader kan till exempel påtagligt spåras 
tillbaka till forna imperiers gränser (Hofstede & Hofstede 2005).  
 
Det är svårt att påvisa att nationsgränser även är kulturella gränser. Nationer är politiska 
uppdelningar av vår värld och ofta följer dessa integrerande krafter såsom ett nationsspråk, 
nationellt politiskt styre, medborgarskap, etc. Vi kan i många fall tillskriva den nationella 
kulturen i nationsinvånarnas mentala program, men dock inte i alla. Vi har etniska, språkliga 
och religiösa grupper som, genom den politiska uppdelningen, bildar egna kulturella grupper 
utanför dessa nationsgränser, t.ex. samerna i Sverige och baskerna i Spanien och Frankrike. 
Det förekommer även grupper utan någon egentlig nationstillhörighet, såsom zigenare och 
kurder (ibid.).  
 
Det finns ingen vetenskaplig forskning som kan bevisa att en viss grupps kultur är överlägsen 
eller underlägsen en annan. När vi undersöker kultur är detta viktigt att komma ihåg, att som 
forskare försöka behålla en neutral position och försöka vara värderings lös (ibid.). Går det då 
att vara totalt objektiv och tycka att alla kulturer är lika bra, att vara det som vetenskapligt 
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beskriv som ”Kulturrelativ”? Som det skrivs i stycket om script och schema värderar vi saker 
utifrån de kulturella regler vi socialiserats in i. Att bortse från dessa regler blir som att försöka 
leva i totalt kaos. Inget går att sortera och förstå eftersom vi inte känner igen fenomenet. 
Herlitz (2004) menar att kulturrelativa tolkningar torde präglas av en identitetskris, om jag 
som individ ska försöka gå utanför min identitet för att förstå, finns det inga sanningar att 
koppla verkligheten till. Han menar att dessa sanningar ser olika ut för alla människor och att 
det spelar mindre roll. Istället för att bortse från det faktum att vi är t.ex. svenskar bör vi hellre 
vara medveten om faktumet och hur det påverkar de glasögon vi tittar på världen igenom.  
 
Vi menar därför att de skillnader vi ser när vi jämför vår egen kultur med andras är alltid 
subjektivt värderade. När vi tittar på kultur bör vi därför vara medvetna om ur vilka glasögon 
vi tittar, iakttar och analyserar (Herlitz 2004). De fenomen som uppmärksammas kommer 
sannolikt vara de som passar in i observatörens script (Trompernaas 1998). Därför är det 
högst essentiellt att definiera egna kulturfenomen innan vi försöker identifiera andra. 
Trompernaas använder ett kinesiskt ordspråk för att beskriva en del av 
kulturforskningskomplexiteten: A fish only discovers that he needs water when he is no 
longer in it (ibid. sid. 20). Oftast behöver vi gå utanför vår normala miljö för att hitta vår egen 
kulturella mall.   
 
Vi bör även vara medvetna om att inte alla problem som tillskrivs kulturmötet verkligen 
relateras till kulturella olikheter. Kulturmötets kvalitet innehåller till stor del och påverkas av  
de inblandades personliga känslor och privata situationer (Herlitz 2004).  
 
Som sagt ovan är kulturen en stor del av vår identitet. Den är vår livboj i det vatten som kallas 
det sociala spelet. När vi befinner oss i en trygg kulturell kontext behöver vi oftast inte 
”klamra oss fast” vid bojen, ibland kan vi till och med tänka oss att simma ett stycke bort från 
bojen och vågar ge oss ut på okända vatten. När vattnet blir stormigt håller vi oss fast i vår 
livboj för ”glatta livet”, den är vår trygghet (ibid.).  
 

Hofstedes paradigm 
Geert Hofstede gjorde i slutet av 70 talet en stor undersökning om kultur på anställda hos 
IBM och deras dotterbolag i mer än 50 länder. Resultatet av denna undersökning 
presenterades i boken ”Culture´s Consequenses” som kom ut 1980. Flera andra forskare har 
sedan använt sig av IBM-enkäten2, delar av den, eller nyare, förbättrade versioner av den. År 
2001 publicerade Hofstede en ny upplaga av ”Culture´s Consequenses” och i denna finns det 
forskningsresultat från 74 länder med, vissa gjorda med IBM-enkäten och vissa med liknande 
enkäter som korrelerar med Hofstedes resultat. Intressant är att påpeka att de nationella 
poängerna på dimensionerna från IBM-studien ägde samma validitet år 2000 som omkring 
1970, vilket tyder på relativt stabila aspekter av samhällena i dessa länder (Hofstede & 
Hofstede 2005).  
 
I texten nedan kommer vi kort att presentera Hofstedes resultat3 och denna text är, om inte 
annat anges, baserad på ”Organisationer och kulturer” (Hofstede & Hofstede 2005). I 
enlighet med forskare inom socialantropologin, såsom Mean och Benedect, menar Hofstede 
att det finns samma problemområden inom alla samhällen, bara olika svar på dessa problem. 
Detta kunde bekräftas genom den statistiska analysen av de svar Hofstede fick in. Urvalet 

                                                 
2 Eftersom vårt syfte är att undersöka ledarskap och kulturmöte har vi valt att inte använda IBM enkäten som undersökningsmaterial eftersom 
vi vill förstå olika ledares syn på problemet och därför anser vi att kvalitativa metoder är ett bättre val för vårt syfte.  
3 För vidare information om denna studie se ”Cultures Consequences” av Gert Hofstede 2001 
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kunde vid första anblick kännas besynnerligt, men eftersom respondenterna utgjordes av 
respondenter som matchade varandra i de flesta avseenden utom nationstillhörighet var det i 
princip idealt för en tolkning av nationskultur, nation var den enda variabeln som skiftade och 
därför högst mätbar. 
 
Hofstede kunde identifiera 4 dimensioner av samhällsproblem utifrån resultaten av IBM 
studien: 
 

1. Social ojämnlikhet, inklusive förhållande till auktoriteter: Maktdistans (från liten till 
stor) 

 
Maktdistans speglar hur kulturer hanterar det faktum att människor inte är jämlika och kan 
definieras i den mån mindre betydelsefulla medlemmar i en grupp godkänner och förväntar 
sig att makten är ojämnt fördelad. Högre latitud, befolkningsstorlek och nationellt välstånd är 
faktorer som statistiskt bidrar till lägre maktdistans. I länder med hög maktdistans spelar 
auktoriteter en avgörande roll, ”chefen har alltid rätt” även när han har fel. Dåligt ledarskap 
uttrycks som otur istället för inkompetens. Synliga statussymboler bidrar till auktoritet, såsom 
ålder och pengar. I länder med liten maktdistans tror medarbetare gärna på sin egen förmåga 
och kan ofta ta hjälp av underordnade, medan människor i motsatta länder förlitar sig på sina 
överordnade och formella regler.   

 
2. Förhållandet mellan individen och gruppen: Kollektivism kontra Individualism 

 
Individualism (höga poäng) utmärker samhällen där människor förväntas ta hand om sig 
själva och eventuellt den närmsta familjen, det finns svaga band mellan individer. 
Kollektivism (låga poäng) ligger på andra sidan skalan och är framträdande i samhällen där 
individer redan från födseln integreras i egengrupper med stark gemenskap som utgör ett 
skydd för individen hela livet, i utbyte mot förbehållslös lojalitet. Geografiska, ekonomiska 
och historiska variabler påverkar individualitetspoäng. I det individualistiska samhället 
förväntas varje människa ta hand om sig själv och det ter sig tvärtom i kollektivistiska 
samhällen. Enligt det kollektivistiska tänkandet är det endast verkliga personer som är värdiga 
förtroenden och via dem deras vänner och kollegor, men inte opersonliga juridiska personer 
såsom företag. I det individualistiska samhället går uppgiften före personliga relationer men i 
ett kollektivistiskt samhälle tvärtom, du kommer ingenstans utan kontakter. Ärlighet och 
konkreta svar är dygd i individualistiska samhällen, men det kan anses oförskämt och icke 
önskvärt att konfrontera en annan person i en kollektivistisk kultur. I Maslows teori om 
motivation är toppen på trappan självförverkligande, detta kan endast vara en sanning i ett 
individualistiskt samhälle eftersom egengruppens intresse alltid går före individens i en 
kollektivistisk kultur. Det är inte ovanligt att många medlemmar får stå till sidan för få.  

 
3. Föreställningen om manligt och kvinnligt; de sociala och känslomässiga konsekvenser 

av att ha fötts som pojke eller flicka: Femininitet kontra Maskulinitet 
 

Ett samhälle med höga poäng kan betecknas som maskulint, könsrollerna är tydligt åtskilda. 
Ett samhälle med låga poäng betecknas som feminint, där överlappar könsroller varandra. 
Skillnaderna i de mentala programmen är sociala, men i högre grad emotionella. Historia och 
traditioner, såsom religion, påverkar maskulinitetsfaktorn. Det kan även till viss mån hävdas 
att klimat påverkar; det finns en mindre majoritet av feminina länder i kalla klimat.  I 
maskulina länder kan ledarskapstrategier uttryckas med det franska ordet Manège – plats där 
man tränar hästar. Nyckelord i maskulina länder är beslutsamhet och aggressivitet i feminina 
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länder är orden intuition och konsensus viktiga och vi kan använda ordet Ménage – i 
betydelsen hushåll. I maskulina länder anser fler människor att ett fattigt öde är deras eget fel 
och att de inte skulle vara fattiga om de arbetade hårdare. Maskulina länder belönar efter 
rättvisa och prestation, efter resultatet och feminina efter jämlikhet, ”var och en efter behov”. 
Konflikt löses med ”god kamp” i maskulina kulturer, men med kompromiss och förhandling 
som nyckelord i feminina. Det finns ingen korrelation med antalet kvinnor i arbetslivet, utan 
välståndet i ett land är den faktor som mest påverkar arbetsplatsfördelningen. Dock kan det 
påpekas att fler kvinnor i rika feminina länder arbetar för att förverkliga sig själva.   

 
4. Sätt att hantera osäkerhet och tvetydighet, vilket även visade sig relatera till sätt att 

hantera aggressioner och uttrycka känslor: Osäkerhetsundvikande (från starkt till 
svagt) 

 
Osäkerhetsundvikande indexet visar på hur hög ångestnivån är i tvetydiga eller okända 
situationer. Historia påverkar osäkerhetsundvikandeindex och det kan dras en parallell mellan 
ett lands ångestnivå och deras involvering i konflikter. Ekonomiska processer påverkar till 
viss mån, välstånd föder tolerans och fattigdom föder ångest. Ångest kan liknas vid en diffus 
känsla av oro eller obehag over vad som komma skall. I ett land där man använder stora 
rörelser i sitt kroppsspråk påstår Hofstede och Hofstede att ångestnivån är hög och 
osäkehetsundvikandet då också högt. I länder med svagt osäkerhetsundvikande arbetar man 
hårt bara när det behövs, man stannar också i regel kortare tid på olika arbetsplatser. I samma 
länder behöver chefen inte ha exakta svar till hands, alla bidra med sin specialkunskap. egen 
osäkerhet, kaos och tvetydighet tolereras i högre grad. 
 
Religion kan ses som ett sätt att tolerera kaos och ångest, religiösa trosföreställningar och 
ritualer hjälper oss att acceptera de osäkerheter vi inte kan försvara oss mot (Hofstede & 
Hofstede sid. 213). Ofta har hoppet och tron i religionen ersatts av säkerheten i lagar och 
förordningar i mer utvecklade länder med västerländsk kultur.  

 
När Hofstede publicerat sina resultat var han inte bara belåten, utan även konfunderad, då 
resultaten visade att människors sätt att tänka begränsades av kulturen. Detta påverkar 
självklart hur respondenterna svarade på enkätfrågor, men även hur frågorna var ställda, även 
forskare är barn av sin kultur. En del andra forskare, bland annat Bond, kom fram till samma 
förbryllande fråga, I vilken utsträckning hade irrelevanta frågor ställts och relevanta frågor 
utelämnats på grund av forskarnas kulturella bakgrund (Hofstede & Hofstede 2005 sid. 44)? 
För att lösa detta problem utvecklades en ny enkät av Hofstede och Bond tillsammans med 
kinesiska samhällsforskare från Taiwan och Hong Kong och denna fick namnet CVS4. Alla 
Hofstedes 4 dimensionerna kunde identifieras i CVS men man upptäckte även en femte 
dimension:  

 

5. Skillnader i värderingar kopplade till inriktning på framtiden eller det förflutna: 
Långsiktig eller Kortsiktig inriktning ( från lågt till hög ) 

 
Långsiktig inriktning står för att främja dygder inriktade på framtida belöningar, i synnerhet 
uthållighet och sparsamhet. Dess motsatta pol, kortsiktig inriktning, står för att främja dygder 
som har med det som varit och det nuvarande att göra, i synnerhet respekt för traditioner, att 
”bevara ansiktet” och att uppfylla kollektiva förpliktelser. Välståndets inflytande till viss mån, 
men mest religiös/historik filosofi påverkar inriktningen. I långsiktiga kulturer är fritid inte 
                                                 
4 Chinese Value Survey 
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viktig, envishet, uthållighet och sparsamhet är nyckelord men även ödmjukhet. Relationer 
ordnas efter status. Kortsiktiga länder värderar frihet, rättigheter, prestationer och 
självtänkande högt. Långsiktiga däremot värderar ärlighet, anpassningsbarhet, ansvarstagande 
och självdisciplin högt. I en kortsiktig kultur är årets vinst viktig och man har en låg 
sparandekvot, inte mycket pengar till investeringar. Vinsten om 10 år är viktig för långsiktig 
inriktning och man har ofta pengar till nya projekt. Samma ambitioner för chef och arbetare 
präglar långsiktigt tänkande, i kortsiktigt tänkande befinner sig chef och arbetare i två olika 
psykologiska lägen.  
 
När analysen av CVS resultatet, tillsammans med annan forskning, var klar kunde Hofstede 
påvisa att det finns en skillnad i sättet att tänka hos de länder kulturellt influerade av de 
västerländska religionerna5 jämfört med de länder som är präglade av österlänska religioner6. 
De västerländska religionerna söker alla efter en sanning som finns tillgänglig för de sant 
troende. Det finns en bibel, en gud och det är viktigt att du tror och vad du tror på. 
Rationalitet är dygd. I österländska religioner är frågan om sanning mindre viktigt, sanningen 
beror på omständigheterna. Religösa skrifter i dessa religioner berskriver olika sätt att göra 
bättring, ritualer, meditation och sätt att leva. Vad du gör är viktigare än att du tror. Sunt 
förnuft är dygd. 
 
Hofstedes teorier att nationalkultur kunde placeras längs med olika dimensioner ses som ett 
paradigm inom kulturforskning. Efter hans publicering har flera andra forskare gjort studier 
med samma paradigm, men använt olika klassificeringar. Dock är fortfarande, och kommer 
alltid vara, IBM-studien och dess replikationer ”anfader” till försöken att identifiera vilka 
samhällsproblem som är universella. 
 
I likhet med all annan forskning finns det en viss kritik till Hofstedes teori att placera en hel 
nation och dess människor på en skala och benämna detta verklighet. Jacob (2005) skriver i 
sin artikel “Cross-cultural investigations: emerging concepts”:  
 

If countries are distinguishable, can they be usefully compared against 
each other? Or are apples being compared to oranges? In other 
words, countries with high power distance scores can be so different 
from countries with lower power distance scores that managers from 
the first type may not be able to work in the latter type or vice versa. 
(Jacob 2005 sid. 3) 

 
Hon fortsätter vidare med ett andra problem inom nationskulturforskning: 
 

 A country with a high power index score comprises individuals who 
may have low scores as well…//…a large number to that rule may 
exist. If exceptions to the rule are as numerous as the rule itself, can 
meaningful predictions based on that rule be made about individual 
behaviour? (ibid sid. 3) 

 
Jacob (2005) påpekar också att kulturella skillnader finns likväl inom nationer som mellan 
nationer och många studier i internationella organisationer visar att individer inte är den ”slav 
under sin kulturella börda” som många kulturforskare menar. Snarare utvecklas en hybrid av 

                                                 
5 Kristendomen, Judendomen och Islam 
6 Buddhism, Hinduism, Shinto och Taoism 
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olika kulturer hos individer som existerar i annorlunda kulturella grupper, vi anpassar oss 
efter det sociala spel som finns i vår omgivning. 

Svensk kultur 
Som redan nämnts är det ur glasögon färgade av den egna kulturen man tittar på andras kultur. 
Samma glasögon gör att det kan vara svårt att hitta specifika drag i sin egen kultur. Herlitz 
(2004) menar att man måste befinna sig i en annan kulturell miljö för att ha en möjlighet att 
identifiera sin egen. För att förstå den kulturella kontext vi själva verkar ur har vi med hjälp 
av Herlitz kompletterat Hofstedes mer statistiska kategorisering av den svenska kulturen och 
har med hjälp av båda forskarnas teorier gjort en generell bild av svensk kultur. Vi vill dock 
påminna än en gång att denna bild inte är en sanning utan en sannolikhet. 
 
Svensk kultur enligt Hofstedes dimensioner: 7(Hofstede & Hofstede 2005) 
 

1. Maktdistans (från liten till stor) 
o Poäng(ca 0-ca 100): 31  Placering(av 74): 67/68 

2. Kollektivism kontra Individualism 
o Poäng(ca 0-ca 100): 71 Placering(av 74): 13/14 

3. Femininitet kontra Maskulinitet 
o Poäng(ca 0-ca 100): 5 Placering(av 74): 74 

4. Osäkerhetsundvikande (från starkt till svagt) 
o Poäng(ca 0-ca 100): 29 Placering(av 74): 70/71 

5. Långsiktig eller Kortsiktig inriktning  
o Poäng(ca 0-ca 100): 33 Placering(av 39): 23 

 
Svensken utgår sannolikt ifrån en uppfattning om liten maktdistans. Vi anser ofta att 
jämlikhet och ”lika värdesprincipen” är självklara sanningar. Vi tycker att respekt baseras 
på hänsyn, solidaritet och förståelse snarare än rädsla för auktoriteter. I Sverige finns det 
ett fenomen som kallas kollektivistisk individualitet. Vi tar mer än gärna hand om dem 
som inte kan ta hand om sig själv. Samtidigt ska vi ta hand om oss själva när vi kan, då vi 
inte skall ligga andra till last. Vårt sociala/kollektiva ansvar bygger på antagandet att 
personer som nyttjar systemet verkligen är skyddslösa och hela vårt 
socialförsäkringssystem bygger på denna moraliska regel. Svensken får gärna vara 
egoistisk, men inte på andras bekostnad. Att ”utnyttja systemet” om det verkligen inte är 
nödvändigt är moraliskt oförsvarbart. Att ligga andra till last kan klassas som en etisk 
dödssynd i Sverige och snålskjuts är högst omoraliskt. I Sverige strävar de flesta efter 
jämlikhet mellan män och kvinnor, vi försöker att inte låsa könen i allt för snäva roller. 
Sverige är det land som är mest feminint av alla de länder som finns med i Hofstedes 
undersökning. Svenskar har oftast ett svagt osäkerhetsundvikande som säkerligen bottnar i 
det faktum att vi har en grundtrygghet i vårt socialförsäkringssystem och att vi inte har 
haft några egentliga oroligheter eller konflikter i vårt land på drygt 200 år. Svensken är 
fokuserad på vad som ska hända, ej det som har hänt, men ligger mitt på skalan mellan 
lång och kortsiktig inriktning. Vi kan till exempl oftast ej namnet på våra föräldrars 
farföräldrar eller vem som är våra sysslingar. Vår egen historia är inte i lika hög grad 
kopplad till vår identitet som i t.ex. arabiska kulturen där ”familjen” består av 100 
personer i olika led. Vi är inte heller särskilt religions eller traditionsbundna. Vi planerar 
oftast mer än gärna vår framtid, kalender och pensionssparande är ord som varje svensk 

                                                 
7 Poängen i de olika dimensionerna räknades ut utifrån ett index av de frågor som berörde samma faktorer. Ett lands placering speglar endast 
landets kultur i förhållande till de andra länder som ingår i undersökningen.  Det bör påpekas att värderna är ett mått på skillnader mellan 
olika länders kulturer, inte på kulturella värderingar i absolut bemärkelse 
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sannolikt kan förklara. Svensken gillar struktur, ordning och reda. Att köa är inget 
konstigt för svensken, de väntar lungt och fint på sin tur och skulle någon tränga sig anses 
det ofta vara högst omoraliskt (Hofstede 2005, Herlitz 1998).  

Kambodjansk kultur 
8 

As long as I can see my shadow while walking to the rice fields, I 
will never be able to forget the slaughter committed by the Khmer 
Rouge against my wife, my children and the people of Cambodia 
between 1975 – 1979 (Hinton 2005  sid. 3) 

 
Detta citat inleder boken “Why did they kill?”, där Hilton (2005) har skrivit om sin 
undersökning om de kulturella rötter som låg till grund för folkmord som begicks i Kambodja 
av Khmer Rouge på 70-talet.  Det går inte att nämna kambodjans kultur utan att på något sätt 
beröra denna incident. Under våra litteratursökningar om Kambodja gjorde vi massiva försök 
att hitta en etnografisk artikel eller bok om Kambodja, vi hittade ingen. Däremot hittade vi en 
stor mängd litteratur med utgångspunkt i Pol Pots styrande eller på andra sätt relaterade till 
denna händelse. Eftersom denna litteratur inte benämner det denna uppsats behandlar har vi 
valt att, utifrån vårt syfte, inte tittat närmare på denna litteratur. Folkmordet präglar hela 
världens uppfattning om Kambodja och framförallt så präglar den alla de kambodjaner som 
lever i Kambodja idag. De kan inte undfly denna historik och de får bära den som ett ok av 
ångest och sorg. 
 
“Det goda”, “det dåliga” och “det förfärliga”. Så kan man uttrycka sig om Kambodjas 
historia. Kambodja blomstrade under de tidiga åren innan 1400-talet och khmererna hade sin 
högpunkt under de fyra århundraden då Ankoremperitet dominerade hela regionen. Från 
1400-talet började riket ”naggas i kanterna” av dess grannar och under 1900-talet blev saker 
och ting verkligen förfärliga. Inbördeskriget och Pol Pots styre har sin beskärda del i historien 
men nämnas bör också andra konflikter. Thailand och Vietnam är Kambodjas trogna fiender 
men Kambodja har även legat under franskt styre under nästan 100 år, 1864-1953 
(www.landguiden.se). Under Vietnamkriget tror man att USA:s systematiska bombningar av 
Kambodjas nordöstra delar dödade mer än 250 000 kambodjaner, både soldater och civila. 
Sen Ankorperioden har Kambodja befunnit sig på den förlorande sidan av historiska 
konflikter allt för många gånger och detta präglar kambodjanerna förmodligen mer än de 
själva önskar erkänna (Ray 2005).  
 
Kambodja idag är ett land som står inför ett vägskäl. Landet håller på att lyfta sig från det 
mörka hål landet störtade ner i under Khmer Rouge tiden och kambodjanerna kan se sin 
framtid på olika vis. Jämfört med sin historia ser framtiden ljus ut och det finns all möjlighet 
för Kambodja att blomstra i sin utveckling. Jämför vi med Kambodjas mer framgångsrika 
grannar ser den desto dystrare ut (Ray 2005). 
 

Cambodia must choose its path: pluralism, progress and prosperity or 
intimidation, inpunity and injustice. (Ray 2005 sid. 22)  

 
Inget vet ännu åt vilket håll vågskålen ska falla och hela världen väntar uppmärksamt på 
svaret. Kambodja är tyvärr idag ett korrumperat land och om det är sanning att ledare ska 
föregå med gott exempel visar de officiella ledarna i Kambodja nu på stor girighet och 

                                                 
8 För basfakta om Kambodja, se bilaga 2 

 15

http://www.landguiden.se/


egoism. Den deprimerande verkligheten är att den politiska eliten i Kambodja konstant och 
helhjärtat förråder sitt eget folks långsiktiga intressen för kortsiktiga lösningar med egen 
ekonomisk vinning. Att vara politiker i Kambodja handlar ofta mer om självhjälp än ett aktivt 
intresse för landets utveckling och för en relativt liten summa pengar kan man köpa sig en 
plats som minister i parlamentet (ibid.).  
 
Kambodja utvecklas framåt trots deras deprimerande förutsättningar. Denna ära kan tillskrivas 
folket i Kambodja, deras envishet, humor och överlevnadsinstinkt. I Kambodja består 53,2 % 
av landets arbetare av kvinnor, vilket är den fjärde högsta siffra i världen (www.globalis.se). 
Dock är denna siffra i viss mån påverkad av den förintelse som skedde i Pol Pots styre som 
resulterade i arbetskraftsbrist och en majoritet av kvinnor i befolkningen 
(www.landguiden.se.) Även icke politiska biståndsföreningar kallade NGO:s9 har bidragit till 
Kambodjas utveckling och idag är dessa så många att de nästan kan verka som en parallell 
statsmakt. (Ray 2005). 
 
Sitting among the dragons of Asia, Cambodia’s economy is very much the gecko (Ray sid. 
22). De flesta industrier i Kambodja låg nere under krigsåren men nu är textilindustrin och 
turismen på väg upp igen. Kambodja kan skatta sig lyckliga för det kulturarv som deras 
föregångare lämnade i Siem Riep. Ankor Wat kan inte jämföras med något annat i 
grannländerna. Utan denna turistattraktion och det intresse turismen idag har för Kambodja är 
det ganska troligt att Kambodjas framtid torde sig mindre ljus (ibid.).  
 
Vid första anblick verkar Kambodja vara fullt av glada och trevliga människor, men tittar man 
lite djupare så ses relativt enkelt de motsägningar som är allt för påtagliga. Ljus och mörker, 
fattiga och rika, kärlek och hat, liv och död. Allt finns att se när man reser igenom landet och 
skillnaderna är aldrig så stora som här. Den största skillnaden måste vara den mellan 
Kambodjas storslagna förflutna jämfört med deras miserabla nutid. Ankor finns överallt, på 
flaggan, på ölen, hotellnamn, souvenirer och cigaretter. I kontrast mot detta avgrunden i 
vilken landet drogs ner i under Pol Pots styrande, som har lämnat kambodjanerna i princip 
våldtagna av sin egen far. Kanske kommer Kambodja aldrig repa sig efter övergreppet, eller 
så reser de sig sakta och blir starkare. Om de kan använda den inkomst som turismen ger 
landet på ett intelligent och effektivt sätt har faktiskt Kambodja alla möjligheter att bli det 
”nya Thailand”(Ray 2005).  
 
Tyvärr finns Kambodja inte med i IBM-undersökningen, men vi kan genom Hofstedes 
kriterier och närliggande länders poäng få en bild av hur Kambodja eventuellt hade placerat 
sig. Texten nedan är, om inte annat anges, baserad på Hofstede & Hofstede (2005). 
 

1. Maktdistans (från liten till stor) 
 
Man skulle kunna genom Hofstedes kriterier för maktdistans anta att Kambodja får höga 
poäng i denna dimension. Kambodja ligger på låg latitud geografiskt, har högt invånarantal 
och lågt nationellt välstånd. Närliggande länder som ingår i Hofstedes undersökning ligger 
också relativt högt på skalan.10 

 
2. Kollektivism kontra Individualism 

 

                                                 
9 NGO = Non Goverment Organisation, biståndsarbetare. Sverige ger mycket pengar i bistånd varje år till Kambodja.  
10 Thailand 64 p./ plac 34/36, Vietnam 70 p./ plac. 22/25, Malaysia 104 p./ plac. 1/2  
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Både Singapore, Thailand, Vietnam och Malaysia ligger mellan 50 och 60 plats på listan och 
har mellan 20 och 26 poäng.11 Om man påstår att den geografiska variabeln är lika föregående 
nämnda länder borde Kambodja genom de andra två variablerna placera sig ännu högre, 
Kambodja är Asiens fattigaste land och har ett väldigt låg BNP/capita12 (www.globalis.se). 
 

3. Feminitet kontra Maskulinitet 
 
Historia och traditioner påverkar denna dimension, nämnvärt är att denna dimension är den 
enda där välstånd inte är en påverkande variabel. Länderna runt Kambodja placerar sig alla 
mot det feminina hållet på skalan, dvs. lite utjämning mellan könsrollerna.13 Det är sannolikt 
att även Kambodja placerar sig här. 
 
I jämförande med maktdistansindexet så placerar sig alla dessa sydostasiatiska länder i en del 
av en ”fyrfältare” som benämns ojämnlika och mjuka, se figur 1:2. Vi kan förmodligen 
placera även Kambodja i detta fält. De flesta kambodjaner är theravada buddister, 
(www.landguiden.se) vilken är en väldigt tolerant religion (www.religionfacts.com), detta 
borde påverka mot den feminina delen av skalan. 
  

Liten Stor 

  
4. Osäkerhetsundvikande (från starkt till svagt) 

 
Alla Kambodjas grannländer hamnar i den del av skalan som går mot svagt 
osäkerhetsundvikande. Enligt Hofstedes teori borde Kambodja hamna på andra sidan. Landets 
historia är konfliktfylld och det finns hög fattigdom. (www.landguiden.se) Samtidigt är 
Buddismen en accepterande religion (www.religionfacts.com), vilket kan placera Kambodja 
på samma sida som sina grannländer. 14 

 
5. Långsiktig eller Kortsiktig inriktning  

 
Alla grannländerna placerar sig i övre toppen på skalan och Kambodja hamnar förmodligen 
också där, med tanke på att välståndet i viss mån, samt religös/historisk filosofi påverkar 
inriktningen. 15 

                                                 
11 Malaysia 26 p./ plac. 52, Thailand och Vietnam 20p./ plac. 56/61 
12 Kambodja  2060 år 2003, jmf Sverige 206 050 
13 Malaysia 50p./ plac. 34/36, Vietnam 40p./ plac. 55/58, Thailand 34 p./ plac. 64 
14 Vietnam 30 p./ plac. 68/69, Malaysia 36 p./ plac. 65,  Thailand 64 p./ plac. 44 
15 Vietnam 80 p./ plac 4/5, Thailand 56 p./ plac. 9  Malaysia har inga värde i denna dimension. 

Jämlika 
Mjuka 

Jämlika 
Hårda 

Ojämnlika 
Mjuka 

Feminint 

Ojämnlika 
Hårda Maskulint 

Figur 1:2 Maktdistans och Maskulininitet 
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Konklusion Kultur 
Vi kan sannolikt påstå att kultur är omedveten och präglar hur vi ser på samhälliga problem. 
Kultur skapas av människor i grupp och bestämmer våra beteendenormer. Vi kan inte undgå 
den prägling vår egen kultur har satt på hur vi väljer att se på världen, men genom att vara 
medveten om detta faktum, och även våra kulturella normativ, kan vi förhoppningsvis 
identifiera skillnader mindre värderande.  
 
Vår kultur bestämmer därför hur vi ser på ledarskap och hur vi värderar ledaregenskaper och 
strategier. Uppsatsen fortsätter nedan med en inblick i fenomenet ledarskap och ovanstående 
är viktigt att ta med sig under denna läsning. 

Ledarskap 
 
På en marknad med ständigt ökande konkurrens och internationalisering framstår behovet av 
ett effektivt ledarskap allt tydligare. Att ha en framgångsrik och kompetent ledare blir ett 
viktigt konkurrensmedel, att förstå andra kulturer, deras sätt att leda, organisera och fungera. 
När spelplanen blir allt större måste vi ta till nya metoder och skifta spelreglerna för att skapa 
ett bättre utgångsläge.  
 
Innan vi behandlar ledarskap ur kulturaspekten måste vi först förstå vad ledarskap innebär, 
hur detta kommer till uttryck i olika teorier samt den problematik som finns kring 
ledarskapsforskning. Vi måste även vara medvetna om ur vilka glasögon vi ser på det 
fenomen vi ska undersöka och hur detta påverkar den bilden. För att få kunskap om ”de 
andra” måste vi utgå ifrån oss själva. Genom att ha insikt i det svenska ledarskapet kan vi se 
skillnader och likheter, samt skapa oss en holistisk bild.  

Definition av ledarskap 
Uttrycket ”kärt barn har många namn” är inte svårt att applicera på ledarskap. Chef, ledare, 
manager är vanligt förekommande begrepp som ringar in personer med en styrande karaktär. 
Begreppet innefattar vanligtvis inflytande, handlande och relationer och två bra definitioner 
kan vi finna hos Northouse (2004) samt hos Bolman och Deal (2004). 
 
 

Leadership is a process whereby an individual influences a group of 
individuals to achive a common goal (Northouse 2004 sid. 3) 

 
Ledarskap är således en subtil process som handlar om ömsesidig 
påverkan, där tanke, känsla och handling förenas och skapar 
samarbete som tjänar de syften och värderingar som delas både av 
ledaren och ledda.(Bolman & Deal 2004 sid. 403)  
 

 
Ledaren kan både ha en informell roll och en formell roll. När vi använder oss av begreppet 
ledare i texten syftar vi på ledare som har en uttalad styrande befattning och när vi talar om 
ledarskap syftar vi på denna persons strategier för att leda sin personal.  

Ledarskaps teorier 
Northouse (2004) har gjort en sammanställning av de mest vanligt förkommande begreppen 
inom den västerländska delen av världen. Hans framställnig visar på många olika ingångar till 
fenomenet, en del mer lika andra. Vi skulle även kunna se denna sammanställning som en 
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historisk resa som som börjar med teorin om ”Trait approach”. Detta är idag en relativt 
inaktuell teori som syftar på att vissa människor har medfödda egenskaper som gör att de är 
speciellt lämpade till att leda. ”Leaders are born not made”. Den teori som går i totalt motsatt 
riktining är ”Skills approach” som menar att alla kan lära sig att bli goda ledare. Båda dessa 
teorier kan ses som förlegade men samtidigt kvarstår problematiken kring dem. 
 
En annan ledarskaps teori som är vida omdiskuterad är ”Style approach”. Denna teori handlar 
om hur ledaren väljer att utföra sitt ledarskap, genom att antingen fokusera på de saker som 
sall utföras, uppgiftsinriktad eller genom att vara fokuserad på medarbeterana, 
relationsinriktad. Det vi kan utläsa av den historiska resan är att det var tidigare mer 
uppmärksammat hur ledaren var, än vad ledaren egentligen gör. Diskussionen kring de två 
synsätten finns fortfarande men nyare teorier lägger större vikt på vad ledaren utför. Ett 
exempel på detta är den ledarskapsteori som anpassar sig efter medarbetarnas mognadsnivå 
och benämms som ”Situationsanpassat ledarskap”. Det elementära i denna teori är att det inte 
finns en ledarstil som fungerar i alla sammanhang. Ledarens ansvar är att anpassa sitt 
ledarskap genom styrning, respektive stöd för att gruppen skall kunna fortskrida sitt arbete 
(Northouse 2004).  
 
Den ledarskapsteori som är mest aktuell och mycket forskning kretsar kring idag är Bass teori 
om det ”Transformella ledarskapet” (Den Hartog, et al. 1999). Ledarens roll är att se efter 
medarbetarnas behov, motivera och stödja. Det är en långtgående procedur där ledaren tar 
hänsyn till känslor, värderingar, moral och så vidare. Målet är att få medarbetaren att prestera 
bättre än personen egna förväntningar. Denna typ av ledarskapsteori brukar inkludera en 
karismatisk eller en visionär ledarskapsstil (Bass 1997). Vid beskrivning av det transformella 
ledarskapet brukar dess motsats, den ”Transaktionella teorin” också nämnas. Här fokuserar 
inte ledaren på medarbetarnas mognads utveckling, istället uppstår en vinst mellan chefen och 
den anställda genom att medarbetarna får belöning för det arbete de utför och därmed kommer 
att utföra ett jobb som ligger i linje med belöningen ( Den Hartog, et al. 1999). 
 
Vi har här endast berört en bråkdel av alla de teorier som finns inom ledarskapsforskning. Det 
vi kan se är det inte verkar finnas ett sätta att leda, inte heller ”one right way”. Alla teorier har 
sina fördelar och sina nackdelar beroende på vem de utövas av, hur de utövas och var de 
utövas.  
 

Kritik till ledarskapsforskning    
 

Management gurus like Fredrick Taylor, Peter Ducker, Mike Hammer, 
James Champty and Tom Peters have one thing in common: they all 
gave (two are dead) the impression, consciously or unconsciously, that 
there was one best way to manage and to organise. (Trompernaas 
1998 sid. 13f) 
 

Forskning kring ledarskap kan belysas ur två synvinklar, vad ledaren gör eller hur ledaren är. 
Det vi dock bör ha med oss är att hur vi än väljer att belysa ledarskapet skall vi vara medvetna 
om att det som står i litteraturen ej behöver vara hela sanningen, oftare blir ledaren en 
föreskrivning istället för en beskrivning. Det finns en stor risk att vi målar upp en bild av 
ledaren som en hjälte, en grandios person som har förmågan att ”koka soppa på en spik”, men 
som egentligen bara fungerar som en administratör. Det finns även en risk att tillskriva  
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attribut till personer som har vissa egenskaper, när dessa egenskaper passar in med andra 
liknande.  
 
Vanligtvis försöker vi sätta specifika attribut och kännetecken på ledaren för att lättare kunna 
förstå komplexiteten bakom ledarskapet. Det komplexa i detta avseende är ofta att egenskaper 
kan stå naturlig konflikt med varandra. Analytisk förmåga och handlingskraft, ödmjukhet och 
självförtroende, listan kan göras lång. Inte heller verkar det rimligt att varje ledare som skall 
lyckas med sitt uppdrag måste inneha alla dessa olika egenskaper. Att söka sig till detta yrke 
kan i så fall nästan framstå som att vara närmast omdömeslöst. Vi kan ställa oss frågande till 
om det är bra att ledaren skiljer sig i allt för stor utsträckning från de som personen önskar att 
leda? Vanligtvis handlar ledarskap om ett samspel och det kan finnas risk för distansering om 
ledaren är allt för begåvad i jämförelse med sina anställda. Detta kan skapa en frustration hos 
alla inblandade. En bra ledare skall visserligen vara mer ”begåvad” än sina anställda men 
skillnaden bör inte vara allt för påtaglig (Källström 1995).  

”Den svenska ledaren”  
Som tidigare nämnt måste vi ha kunskap om oss själva för att kunna identifiera skillnader och 
likheter. Inte förrän vi sätter oss själva i perspektiv till andra kan vi egentligen se oss själva. 
Det krävs ett bollplank för att bollen skall studsa tillbaka. 
 

 I framtida ledningsutveckling kan det vara värdefullt att 
beakta de synpunkter som andra har om oss och att ta 
tillvara på både positiva och negativa synpunkter. Ett 
ömsesidigt utbyte kan sannolikt gagna alla parter 
(Tollegerdt-Andersson 1989 sid. 188).  

 
Vi måste därför förstå vilka glasögon vi ser igenom, vilken förförståelse vi som individer och 
som observanta deltagare bär med oss i det kulturella mötet. Vad kännetecknar den svenska 
ledaren? Hur råder diskursen kring det svenska ledarskapet? Att svara på en sådan fråga är att 
ge sig ut på djupt vatten och det finns säkerligen fler svar än ett. Varje ledare är sin egen 
person med egen identitet, unikt bagage och sin egen historia. Personen befinner sig också 
som ledare på en specifik arbetsplats, med specifika anställda, i en specifik position och under 
en specifik tidpunkt. Trots alla dessa ”men” och ”undantag” skall vi försöka att bilda oss en 
uppfattning om det svenska ledarskapet. Hur är diskursen i Sverige? Hur samtalas det kring 
begreppet ledarskap och hur anser svenskar att det skall bedrivas? Vi kommer här inte att nå 
någon praktisk handling utan önskar att finna svar utifrån vad litteraturen skildrar.  
 
Det som först och främst kännetecknar den svenska ledaren är att personen inte befinner sig 
högt uppe på en piedestal (Tygesen-Poulsen 1988). Ledarskapet är inte präglat av makt och 
status i någon större utsträckning utan ledaren ses mer som en del av gänget. Hofstede & 
Hofstede (2005) beskriver det som att det finns en ostrukturerad relation mellan ledare och 
underordnade och kallar det för en ”underförstådd strukturerad organisation”. Nämnvärt är 
också att ledarskapet i Sverige är något du nått, med egen vilja och kraft, inte något som du 
tilldelats (Tygesen-Poulsen 1988).  
 
Att vara chef i Sverige ses inte som ett special yrke som möjligen i USA, utan snarare som 
något mindre formellt och mindre noggrant definierat. I betraktarens ögon kan det svenska 
ledarskapet ses som tamt och tafatt. Det som vi uppfattar vara demokrati och 
medbestämmande uppfattar andra som otydlighet och bristande beslutskraft (Tollegert-
Andersson 1996.)  
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Den svenska visionen bygger på ett samspel mellan ledningen och de anställda. Ledaren skall 
förmedla en vision som får medarbetarna att bli självtänkande och självstyrda. Det skall 
förekomma få pekpinnar och ”peka med hela handen” inslag och istället ställs det krav på 
mellanmänskliga färdigheter i den svenska modellen. Den svenska organisationen ses som en 
decentraliserad organisation med lägre organisatoriska pyramider. Det har därmed under 
utvecklingens gång varit lättare att implementera den trend som går i väst, nämligen mindre 
formella och mer delegatoriska chefstilar (Källström 1995).  
 
Källström (1995) menar även att den svenska modellen är att ”skapa konsensus kring en 
kommunicerad vision”. Han tar fram vision, kommunikation, konsensus, tvång och kontroll 
som centrala begrepp. Teorin bygger på att ledaren skapar en vision tillsammans med 
medarbetarna i den dagliga kommunikationen. Visionen skall ge vägledning och inspiration 
för såväl tankar som beteende ute i organisationen. Den dagliga kommunikationen bygger på 
enkelhet och de främsta kommunikationskanalerna är den personliga dialogen, medarbetarna 
och det egna beteendet. Ledarens ska ta del av de reaktioner som förmedlas kring visionen, 
lyssna, lära och därefter förtydliga pedagogiken och stärka sina argument så att visionen skall 
nå ut. Konsensus, den ömsesidiga förståelsen, är något som skapas parallellt med 
kommunikationen och är resultatet av kommunikationen. Tvånget skall bara användas om inte 
den säljande kommunikationen fungerar, för det är trots allt ledaren som i slutändan som har 
ansvar för visionens giltiga utformning. För att säkerhetsställa att visionen uppfattats korrekt 
samt genomförs måste någon form av kontroll implementeras i ledarens dagliga arbete.  
 
Alla anställda förväntas ha något att ”säga till om”. Kommunikationsvägarna är lika mycket 
horisontella som vertikala och de anställda är inte rädda för att ”inte hålla med chefen”   
(Bjerke 1998). Inte heller är det som chef fult att be om råd, visa sig osäker och våga ändra sig 
(Källström 1995). Trompenaars (1998) kallar den svenska organisationsmiljön för en kuvös. 
Miljön präglas av möjliga maktstrider, potentiella konflikter och inflytandeprocesser, men kan 
också ses som en organism för kreativitet och innovation (Bjerke 1998). Trompenaars (1998) 
benämner ledarstilen som bedrivs för ”chefskap genom entusiasm”, vilket betyder att ledaren 
ser sina medarbetare och att delaktigheten är deras motivation och belöning. 
 
Det finns en lojalitet att lyssna på alla innan beslut fattas. Den svenska ledaren kan därmed 
framstå som lite mesig i andras ögon men när det kommer till kritan är den svenska ledaren 
djärv. Den normale företagsledaren kastar sig ut i flödet av händelser och frågar och 
reagerar i ett ledningsarbete som kännetecknas av korta ryck, variation och fragmentering 
(Jönsson 1995 sid. 378). Analys förekommer naturligtvis i stora drag handlar det om att 
anpassa efterhand.  
 
Genomgående drag hos den svenska ledaren är hederlighet och saklighet. Det förekommer 
inget maktspel eller mygel utan det du ser, är det du får. Detta gör att människor litar på 
varandra tvärs över organisationen och att det förekommer få konfrontationer på 
arbetsplatsen. Ledaren försöker att undvika konflikter men skulle det uppstå, griper ledaren in 
som förhandlare (Bjerke 1998).  
 
Tollegert-Andersson (1989) har undersökt vilka egenskaper som svenska chefer ansåg vara av 
störst betydelse för ett framgångsrikt ledarskap. Att känna entusiasm för jobbet, ha förmåga 
att entusiasmera andra samt att kunna fatta beslut sågs som de mest elementära egenskaperna. 
Att dessutom ha god samarbetsförmåga, vara ärlig och ha förmåga att lyssna på andra anser 
svenska chefer är goda ledarkvalitéer.  
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Ingalill Holmberg och Staffan Åkerblom (2001) har genom att studera artiklar om ledarskap i 
svensk media, försökt att finna någon struktur kring de egenskaper som ofta sätts som attribut 
på ledaren. De menar att det finns en ”svensk ledarskaps stil” som skiljer sig lite beroende av 
om det rör sig om politiska ledare eller ledare inom affärslivet. Ledare inom affärslivet bör 
vara mer prestationsinriktade, grupptänkande, entreprenörer och visionärer än ledare inom 
politiska ämbeten. 
 

Ledarskap och kultur 
 
…/ ledarskap och underordning är i ett land oskiljaktiga.  Vertikala 
reaktioner i organisationer speglar överordnade och underordnade 
gemensamma värderingar. Föreställningar om ledarskap speglar den 
dominerande kulturen i ett land. Att be människor att beskriva vilka 
egenskaper som kännetecknar en bra ledare är ett sätt att be dem 
beskriva sin kultur. Ledaren är kulturens hjälte, i bemärkelsen en 
förebild för hur man bör bete sig. (Hofstede & Hofstede 2005 sid. 
284f)  

 
 
Under en förhållandevis lång tidsperiod har den Amerikanska managementkulturen dominerat 
i vår del av världen. På 70- och 80- talet öppnades även ett intresse kring det japanska 
ledarskapet (Tollegert-Andersson 1996). Dock har både forskning och praktiska erfarenheter 
pekat på att det finns artikulerade kulturella skillnader vad det gäller synen på ledarskap och 
hur en organisation skall manövreras. Att standardisera ledarskapet, ledarskapsutvecklingen, 
rekryteringsprocessen etc. och överföra dem interkulturellt kan skapa problem. Det som 
svenskar företag klassar som gott ledarskap, behöver inte vara det samma som t.ex. en 
amerikanskt eller japanskt företag anser vara idealiskt.  
 
Kulturella grupper skiljer sig i förfarandet att karaktärisera den effektiva ledaren. I vissa 
kulturer måste ledaren peka med hela handen för att få respekt, medan i andra måste ledaren 
vara demokratisk och rättvis för att bli accepterad. Utifrån denna föreställning, måste det 
också betyda att innebörden och betydelsen av ledarskapets utformning och karaktär skiljer 
sig åt från kultur till kultur. I ett samhälle som föredrar en auktoritär ledare kommer ledarens 
känslomässighet tolkas som svaghet medan det i en annan kultur kan betyda en väsentlig del 
av ledarskapet.  
 

Leadership perceptions are based on cognitive categorization 
processes in which perceivers match the perceived attributes of 
potential leaders they observe to an internal prototype of leadership 
categories. A prototype can be conceived as a collection of 
characteristic traits or attributes. The better the perceived individual 
and the leadership prototype, the more likely this person will be seen 
as a leader. (Foti & Lunch 2002 i Den Hatog, et al. 1999 sid. 3f.) 

 
Trots att vi talar om att det inte finns ett finns ett gångbart internationell ledarskap och att 
olika kulturer har sitt sätt att se på ledarskapsidealet, finns det forskning som motsätter sig 
detta. I en studie gjord på 62 olika kulturer (GLOBE Reseach Program) var hypotesen att det 
skulle finnas ett universellt giltigt ledarskap (Den Hatog, et al. 1999). Det visade sig att i 
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denna studie att det fanns vissa universiellt gemensamma attribut för ett gott ledarskap. 
Attribut associerade med karismatiskt/transformellt ledarskap likställs med rätt sätt att leda 
(ibid.). Vi kan då ställa oss frågande till det faktum att om de attribut som kopplas samman 
med det karismatiska/transformella ledarskapet betyder samma sak i olika kulturer, troligen 
inte.  

 
Det enda sättet att bli framgångsrik ledare i Sverige är att bete sig 
som svensk. Genom att känna till hur svenskt ledarskap skiljer sig från 
det i andra kulturer har vi svenskar dessutom större möjlighet att 
agera framgångsrikt utomlands. (Källström 1995 sid. 16)  

 
Det finns en stor vinst att lära sig om andra kulturer och se på ledarskap ur en annan kulturella 
kontext än vår egen. Sverige är vår norm och vår utgångspunkt och för oss är det svenska 
ledarskapet något positivt, då det speglar vår egen identitet och vår självbild. Framtiden 
innebär en enorm utmaning och ökade krav på ledarskapet. Det handlar inte bara om att vara 
lyhörd emot den nationella sfären, utan i lika stor utsträckning mot den internationella. Borta 
marknaden kommer att vara av minst lika stort intresse som hemma marknaden och detta 
resultera i att det tordes vara nödvändigt för dagens och morgondagens ledare att besitta 
personlig och social kompetens men inte minst internationell kompetens inom sitt område 
(Tollegert-Andersson 1996). Genom att skapa förståelse kring ledarskap i en annan kultur 
kommer vi också få större möjlighet att först vår eget sätt att leda. Vi måste sätta saker och 
ting i relation till något annat för att skapa en helhet. Hade det funnits ett gångbart 
internationellt ledarskap hade det varit enkelt att utbilda chefer i denna. Tyvärr saknas ett 
sådant och detta resulterar i att ledaren måste förstå det egna landskapet, format av landets 
kultur för att kunna förhålla sig till vad andra medarbetare från andra kulturer förväntar sig 
(Källström 1995). Bolman & Deal (2005) pratar om perspektivskifte, om ledaren har 
förmågan att skifta perspektiv efter situation och på så sätt vara mer effektiv vid hantering av 
organisatorisk komplexitet minskar felmarginalen. Med kunskap ökar vi innehållet i vår 
referensram, samtidigt måste vi vara öppna för att våga använda oss av kunskapen, en vilja att 
”vidga våra vyer” och att ”se utanför boxen” Att som ledare använda perspektivskifte som en 
strategi ökar chansen till ett effektivt ledarskap, förmågan att ta rätt beslut vid rätt tid, utifrån 
rätt kontext.   
 

Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är en större kunskap om komplexiteten kring ledarskap och ökad 
förståelse för fenomenet, tillnytta för läsaren, för oss som forskare och för de vi möter genom 
denna undersökning. Men även att skapa en större insikt för hur kultur påverkar oss, som 
personer och som ledare. Vi vill undersöka hur fem ledare i Kambodja, på två specifika 
företag förhåller sig och samtalar kring begreppet ledarskap i en annan kulturell kontext, än 
svensk. Med utgångspunkt från oss som observanta deltagare har ovanstående syfte genererat 
följande: 

Frågeställningar  
1. Kan vi, utifrån vårt resultat, urskilja Hofstedes fem dimensioner?  
2. Speglas kulturen i den återgivna ledarskapsbilden och vice versa? 
3. Hur beskriver fem chefer i Kambodja deras bild av ledarskap och hur kan detta förstås 

mot bakgrund av den bild vi gett av den ”svenska ledaren”? 
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Metod 

Anpassning till problem och syfte 
Vår resa i ledarskap började mer eller mindre nio månader innan den egentliga resan till 
Kambodja ägde rum. Vi var intresserade av att titta på fenomenet ledarskap ur en annan 
kulturell kontext än vår egen och sökte ett MFS-stipendium genom Sida för att få denna 
möjlighet. Våra ontologiska antagande var att Kambodja skulle skilja sig avsevärt från 
Sverige och att detta skulle ge oss ett intressant perspektiv på ämnet. 
 
Genom intervjuer ville vi skapa förståelse för fenomenet ledarskap och vår önskan var att 
förhålla oss abduktivt genom att inte bekräfta eller förkasta någon direkt teori, vi ville inte 
heller generalisera hypoteser på den empiriska undersökningen (Ryen 2004). Hofstedes teori 
om olika kulturella dimensioner kommer att finnas som en bas i vår undersökning men 
kommer inte användas i syftet att finna ett rätt eller fel. Vi ville använda den gyllene 
medelvägen genom att inte avvisa teoretiska föreställningar men samtidigt använda oss av ett 
empirinära  förhållningsätt och ansåg därmed att enskilda intervjuer var den metod som gick i 
linje med vårt syfte.  
 
Det är inte varje dag som det finns möjlighet att åka till till Kambodja och göra en 
undersökning. Under denna resa kom vi som forskare, resenärer och aktörer vara med om en 
mängd intressanta och annorlunda upplevelser. Vi kom att göra en liknande kulturell resa som 
de företag som etablerar sig i en ny miljö och att inte ta vara på denna erfarenhet och de 
intryck detta ger, ansåg vi var dumt. Vi ville se se oss själva och agera som observanta 
deltagare under vår tid i landet. 
 
Barbara Czarniawska skriver om fenomenet observanta deltagare i “A narrative approach to 
organization studies” och menar att när vi som forskare är ute på fält deltar, registrerar och 
anlyserar vi omedvetet vår omgivning. Vår faktiska närvaro påverkar också kontexten och de 
människor som vi stöter på och detta ville vi ta vara på. 
 

Doing fieldwork is in many ways is like moving into alien culture...//... 
Such aspects are rarely taken up in reflection on access problems. It is 
assumed that access is a process that ends when the collection of 
material in the field actually begins, a process of seeking access that 
precedes the moment of securing it. (Czarniawska 1998 sid. 33). 
 
Difficulties in securing formal permission to do a study can be 
formidable and in the some extreme cases can produce the only story 
there is.  (Bonazzi i Czarniawska 1998 sid. 33). 

 
Under var visstelse i Kambodja förde vi dagligen dagbok för att minnas alla 
händelser, känslor och intryck vi upplevt under dagen. 

 

Undersökningsdeltagare och företag 
Vår undersökning utspelade sig på två företag, Ankor Bryggeriet samt The Small Hotel, i 
Sihanoukville, Kambodja. Vårt observanta deltagande bygger på de tre veckor vi tillbringade i 
Kambodja. 
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Ankor Bryggeriet producerar öl och läsk som säljs inom landet samt exporteras till 
kringliggande länder. Företaget startades 1965 och har idag ca 240 anställda, varav tio arbetar 
på kontoret. Våra respondenter bestod av företagets VD, Mr. L, som arbetat inom 
organisationen sedan 1999 och fungerar som spindeln i nätet mellan huvudkontoret i Phnom 
Penh, samt även av två managers på företaget. Respondent Mr. C har arbetat på företaget i 
cirka tio år och under de senaste två åren på kontoret. Här agerar han som Administrative 
samt Human Resource Manager. Vår tredje respondent på bryggeriet bestod av Mr. K, 
Engineer Manager som arbetat på företaget under sju år och även börjat sina år på 
fabriksgolvet. 
 
The Small Hotel har funnits sedan 2002 och har åtta anställda samt ägaren, Mr. H och hans 
fästmö. Hotellet har 13 dubbelrum, en välbesökt restaurant och bar. Våra respondenter bestod 
av Mr. H som ursprungligen kommer från Sverige och vår sista respondent var Mr. Hs 
närmsta manager, Mr. B, som arbetat inom företaget sedan mars 2006. Mr. B:s och vars 
huvudansvar är att stå i receptionen, men även att arbeta som servitör och att ta över Mr. H:s 
ansvarsområde när han och hans fästmö ej fanns på plats. 

Procedur 
Vi sökte ett MFS stipendium genom Kristianstad högskola från Sida i januari 2006 och blev 
tilldelade detta i Mars 2006. I regi av Sida deltog vi i en förberedande kurs i Göteborg den 11 
12 maj 2006. 
 
Innan vi sökte stipendiumet från Sida tog vi kontakt med Mr. H och frågade om han hade 
möjlighet att hjälpa oss att finna en organisation där vår undersökning skulle kunna gå att 
genomföra. Han uppmanade oss att skriva ett brev till Mr. L på bryggeriet, vilket vi gjorde 
och fick positiv respons tillbaka. När vi anlädde till Sihanoukville, bjöds vi genom Mr. H till 
Ankor Bryggeriet för en rundvandring i fabriken. Vi tog här tillfället i akt att boka tid med vår 
“guide” på rundvandringen Mr. C, samt med Mr. L. Mr. L föreslog Mr. K som vår tredje 
respondent, då hans engelska var okej samt att han var utbildad inom HR området.16 Mr. L 
hjälpte oss att avtala tid för intervju med Mr. K. Samtliga av intervjuerna på bryggeriet 
genomfördes under en och samma dag, på respektive respondents kontor och tog mellan 45- 
60 minuter. 
 
Tid för intervjuerna med Mr. H och Mr. B bestämdes muntligt med respektive respondent och 
genomfördes dagen efter på hotellets ”kontor”, en takterass. Intervjuerna tog mellan 50- 60 
minuter. 

Apparatur och material 
Trots att vår intention var att låta respondenterna tala fritt om fenomenet ledarskap, fanns det 
en risk att vi skulle drunkna i en mängd osammanhängande data och därför konstruerade vi en 
intervjuguide. 
 
Teman bestående av handling, relation, kommunikation samt svenskt ledarskap i kontrast till 
respondentens valdes. Vi ansåg att de tre första teman ringade in ledarens “huvudsysslor” 
samt att vi var intresserade av att se hur våra respondenter förhöll sig till den svenska 
ledarskapsdiskursen och därmed också beröra ämnet kultur och kulturella skillnader. 
Intervjuguiden bestod också av ett antal inledande, ”isbrytande” frågor som konstruerades 
inför varje intervju beroende av respondent. Genom enkla frågor såsom hur länge de jobbat på 

                                                 
16 I Kambodja ingår HR som kurs i Manegement utbildningar men inte som fristående utbildning. 
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företaget, ubildning, vad deras roll och uppgift var, lättades stämningen upp och intervjun 
kunde fortskrida med ett öppet klimat. 
 
Under samtliga intervjuer användes diktafon samt att vi förde anteckningar. Efter varje 
intervju tog vi tid för oss själva för att göra en reflektion av vad som sagts och upplevts under 
själva intervjun och antecknade detta på papper. Alla intervjuer transkriberades i form av vad 
som sagts, pauser och liknande utelämnades.  
 
Vårt analysmaterial bestod även av dagboksanteckningar, som fördes under hela vår vistelse i 
Kambodja. Som de nyfikna och sociala individer vi båda är, var det inte svårt att varje kväll 
ägna en stund för att diskutera och analysera det vi upplevt, sett och hört under dagen. Vi 
antecknade händelser som vi ansåg var intressanta för vår undersökning. 
Dagboksanteckningarna bestod även av känslor och tankar runt de händelser som inträffat 
under dagen.  
 

Analysmetod och presentation av resultat 
För att analysera det material vi fått under intervjuerna, våra anteckningar efter intervjuerna 
samt våra “dagboksanteckningar” har vi anvant oss av en hermenutisk ansats. Vår intention 
var här att att växla mellan delarna (intervjuerna, små specifika händelser, våra känslor och 
intryck) och få en helhetsbild (Widerberg 2002), en djupare förståelse av fenomenet ledarskap 
och komplexiteten kring ledarskap och kultur.  
 
Resultatet kommer att presenteras i en narrativ form där respondenternas berättelser återges 
genom forskarens berättelse(Czarniawska 1998). Ambitionen är alltså att nedan presentera vår 
empiri i en form av berättelse där både kultur och ledarskap kommer till uttryck, men där vi 
som observanta deltagare blir synliga och ger vår bild av det som sagts och upplevts. Vi 
kommer även att belysa händelser, intryck och historier som kan representera samt sorteras in 
under Hofstedes fem dimensioner. 
 
Vi har ändrat faktiska namn på våra respondenter i text och citat till fiktiva. När vi skriver 
”managerna” menar vi Mr. B, Mr. K och Mr. C. När vi skriver ”cheferna” menar vi Mr. H och 
Mr. L. Vi har valt att presentera vårt resultat av manegerna i en gemensam narrativ berättelse 
då samtliga manager hade liknande åsikter. På grund av språksvårigheter gav dessa intervjuer 
mindre material att analysera och vi valde därför presentera dem i en gemensam berättelse. 
 

Etiska Aspekter 
Vi har fått samtycke från samtliga vi refererar till att använda deras uttalanden i vår uppsats. I 
början av varje intervju informerade vi våra respondenter om att de skulle behandlas 
konfidentiellt och ej nämnas vid namn i uppsatsen. Vi informerade om i vilket syfte vi tänkte 
använda deras svar och att det var frivilligt att deltaga. En fråga ställdes om vi fick använda 
diktafon under intervjun och samtliga gav sitt medgivande.  Att deras svar enbart skulle 
användas till denna undersökning var något vi också påpekade. 
 
Vi har inte fått samtycke från alla de som vi observerat. I många fall skulle ett sådant krav te 
sig omöjligt att genomföra. Vi har varit observanta deltagare under hela vår vistelse i 
Kambodja, att fråga varje person vi observerat under denna tid om tillstånd är ogenomförbart. 
Vi anser också att en sådan fråga hade förtstört det naturliga i de situationer vi agerat som 
observanta deltagare.  
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Resultat - Narrativa berättelser 

Första intrycket 
När vi satte oss på planet mellan Bangkok, Thailand och Phnom Penh, Kambodja var det med 
tudelade känslor. En ambivalens som skulle bli ett stående inslag under vår vistelse i landet. 
Våra förväntningar var höga inför de äventyr vi skulle uppleva, men vi var också lite osäkra 
och rädda för allt det där vi trodde skulle vara nytt och annorlunda. Vi tyckte att vi hade fått 
mycket information innan vi reste och det mesta var tråkigheter och förmaningar. MFS-kursen 
hade varnat om tiggeri och fattigdom, media speglade misär och historian tragedi.  
 
Det tar en timme att flyga mellan Bankok och Phnom Penh och under den första delen av 
flygresan var det molnigt och vi såg inte mycket utanför fönstret. Vi var trötta men samtidigt 
alldeles för uppspelta för att sova och ganska hungriga. Klockan 4 på morgonen hade vi varit 
tvungna att åka till flygplatsen och hade därför inte sovit på mer än 24 timmar och inte heller 
ätit något ordentligt på 12. Vi pratade inte särskilt mycket med varandra, fyllda av denna 
odefinierbara känsla som nu i efterhand kan liknas vid orolig förväntan. 
 
Efter cirka 40 minuter gick planet ner i höjd under molnen och vi fick vårt första intryck av 
Kambodja. Det såg lite grågrönt ut, med röd jord och slingriga vägar. Kulligt för det mesta 
men en del slättland med fält-lapptäcken. Plötsligt ändrade sig molnen och solen lyste upp 
marken. Det tidigare så oinspirerande landskapet förvandlades plötsligt till ett gnistrande 
skådespel där solen speglade sig i vattnet på risfälten och det tråkigt gröna blev väldigt 
färgstarkt och vackert. 
 
Vi landade på Phnom Penhs internationella flygplats och steg ur planet sist av alla. Vårt första 
andetag på kambodjansk mark var varmt, fuktigt och fyllt med annorlunda dofter. Utan stress 
gick vi in i terminalen och fortsatte först upp för en trappa och sen ner för en annan trappa 
mot visa/pass-kontrollen. De flesta andra från planet hade redan fyllt i sina otaliga blanketter 
innan planet landade, så nu fick vi sätta oss i trappan och börja plita ner namn, passnummer, 
vistelse anledning, etc. på alla dessa blanketter. Det tog tid och vi hamnade lite efter de andra 
resenärerna.  
 
Framme vid visa disken lämnade vi in två blanketter och våra pass. Bakom disken satt 10 
personer på rad, det påminde lite om ett löpande band på en fabrik där våra pass passerade 
igenom ett efter ett. I slutet av denna disk stod resten av de som kom med samma plan och vi 
ställde oss lite i utkanten av denna grupp och väntade. Eftersom vi lämnade in våra pass sist 
förväntade vi oss med vår svenska bakgrund också att få våra pass sist av alla. Vi var därför 
inte så uppmärksamma på vad som hände där framme vid disken och mannen som hade till 
uppgift att ropa ut namn och dela ut färdigbehandlade pass fick skrika våra namn fyra gånger 
innan vi förstod att han menade oss. Delvis för han uttalade våra namn konstigt, men mer för 
att det stod 35 personer före oss som inte hade fått sina pass än. Totalt oförstånde om systemet 
och strukturen fortsatte vi igenom passkontroll, baggageutlämning och tull.  
 
Utanför hade vi en bokad taxi och blev mötta av en man med våra namn på en kartongbit. Vi 
berättade att vi var väldigt hungriga och han tog oss rakt över gatan till en restaurang. Det såg 
ganska taskigt ut och restaurangen hade ingen engelsk meny. Taxichaffören fick beställa åt 
oss och vi fick in en vanlig kambodjansk frukost, nudelsoppa med fläskkött. Trötta och 
hungriga som vi var högg vi in direkt och det smakade inte tokigt alls. Plötsligt plockar en av 
oss upp en köttbit med chopsticken, en bit som inte såg normal ut. Efter att ha tittat närmare 
visar det sig vara en bit av svansen på en gris. Vi började titta nämrare på vår mat och hittade 
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andra bitar som inte alls ser ut som det vi i Sverige anser ätbart på en gris. Våra magar gjorde 
några volter och vi förklarade snabbt att vi hade ätit tillräckligt.  
 
Vi påbörjade vår färd mot Sihanoukville som skulle ta 3,5 timmar. Vi var inte helt tillfreds 
med ”grisincidenten” och satt tysta på vars en sida av taxibaksätet. Vi tittade ut genom 
fönstret och försökte förstå det vi såg. Det första som var väldigt påtagligt var det trafikkaos 
som fanns utanför. Alla möjliga fordon, bilar, mopeder, stadsjeepar, tuk tuks, cyklar och 
lastbilar i alla olika former och årsmodeller. De var alla dammiga och de flesta såg långt ifrån 
hela ut. På en liten lastbil hade någon lastat runt tjugo korgstolar som hängde ut ungefär en 
meter åt alla håll runt bilen. På en moped satt en hel familj med tre barn. En tuk tuk med en 
chaufför som bar munskydd hade två tjocka västerlänningar iklädda jesussandaler och 
kameror med sig på flaket. På en annan moped låg en enorm gris fastsurrad på pakethållaren, 
paniken i grisens ögon lyste klart och vi är nästan säkra på att grisen fortfarande levde. Det 
kördes åt alla håll, med trafikriktning, mot trafikriktning, rakt över vägen, mitt på vägen och 
bredvid vägen. Det kom mer än ett par förskräckta rop från oss i baksätet när vi tyckte vårt 
ekipage var hårsmåner från att krocka. Vår chaufför smålog, nästan lite överseende i 
backspeglen och frågade om vi ville lyssna på musik, han påpekade att han hade faktiskt 
västerländsk musik. Vi började se igenom kaoset och uppfattade andra saker längs vägen. Vi 
såg underbart fina hus i kolonialstil, bredvid stod plåtskjul utan dörrar där det faktiskt bodde 
människor. Vi såg barn springa omkring barfota, skitiga och nästan utan kläder. En man satt 
och svetsade utan ansiktskydd bredvid en annan som fick sitt hår klippt i en barberarstol från 
50-talet. Överallt fanns små stånd på hjul där det såldes allt från coca cola och vattenmelon, 
till hela kycklingar och nudelsoppa, till bananmilkshake i plastpåsar med sugrör.  
 
Vi satt och tittade på denna kaosartade miljö, myllret av människor, de stora differenserna och 
plötsligt bröt musiken från högtalarna igenom våra sinne. Det var Madonna med låten 
American Life: 
 

…I live the American dream  
You are the best thing I’ve seen  

You are not just a dream, American life… 
 

Skillnad mot hemma, mot tryggheten i Sverige, mot det vi kallar vardag var så påtagligt att 
det kändes obehagligt och vi undrade båda två vad det egentligen var vi hade gett oss in på. 
Hela vägen till Sihanoukville låg denna ångestkänsla kvar och påverkade de intryck vi fick av 
samhället utanför fönstret. Ibland var det otroligt vackert och den gnistrande naturen var 
underbar, men så fort det var någon bebyggelse förändrades det vackra till en smutsig och 
skräpig bild.  
 
Väl framme i Sihanoukville blev vi körda direkt till hotellet. Vi steg ur bilen framför ett hus 
som påminde om en gammal film från Vietnamkriget med palmer och rosa neonlampor. 
Lättnaden över att vara framme var stor men samtidigt låg den otrygga känslan kvar. Vi blev 
visade rummen och blev glatt förvånade och lättade när rummet var väldigt fint och fräscht.  
 
Efter att ha lämnat våra ryggsäckar på rummet placerade vi oss i baren och väntade på Mr H, 
ägaren av hotellet. Utan att prata satt vi båda och stirrade, nästan apatiskt, in i väggen. 
Bredvid oss låg några menyer och vi började bläddra lite förstrött i dessa. Efter några sidor av 
khmermat möttes vi av, vad som då tycktes, en lysande blinkande text som löd: ”Swedish 
Meatballs with mashed potatoes, gravy and lingonberrys”. Vi var tvugna att beställa in 
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köttbullar och det kändes så självkart, rätt och tryggt. Som en livboj i turbulent vatten fick 
köttbullarna representera hemma, Sverige och trygghet och de smakade gudomligt! 

Intressant i fält 
När vi kom till Sihanoukville ville vi planera vår studietid direkt. Vi hade hört på MFS-kursen 
att det kunde ta dagar, ja veckor, att få tag i respondenter och få tider som passade och ville 
absolut inte hamna i den tidsnöden. Vi visste att Mr. H hade kontakt med Mr. L och frågade 
därför honom om hur vi skulle göra. Mr. H lovade att han skulle undersöka hur vi skulle gå 
tillväga. Efter ett par dagar berättade Mr. H att vi hade blivit inbjudna till bryggeriets 
visningstid två dagar senare. Vi tyckte detta lät trevligt och undrade om det då var möjligt att 
också göra intervjuerna. Det var inte helt lätt att göra så, tyckte Mr. H men påpekade att vi i 
alla fall skulle träffa Mr. L på bryggeriet och då skulle han säkert visa ifall det var rätt att 
bestämma tid och plats. Lite konfunderade blev vi, varför kan vi inte bara ta kontakt och 
bestämma alla tider? Ska vi gå på visning ena dagen, åka dit för att bestämma tid en andra 
dag, intervjua en person en tredje och så vidare. Det verkade då ganska ineffektivt att göra så 
men senare förstod vi att hade varit tvugna att gå på detta “social event” för att skapa 
kontakten personligen med Mr. L. Vi skulle gå dit och bli “bedömda”, värderade, ifall vi 
kunde tänkas få göra undersökningen där.  
 
Vi kom på visningsdagen och hade våra mest representabla kläder på oss. Det var fler än vi 
som blivit inbjudna och från hotellet var vi nio personer. På moped bakom två av våra vänner 
från hotellet åkte vi till bryggeriet och vädret var mulet. Väl vid bryggeriet pratade Mr. H med 
vakten och vi blev visade till kontoret och visningsrummet där det redan satt en grupp från ett 
annat hotel. När vi satt oss tillrätta bars det in glas och stora kannor med öl. Vi var båda 
inställda på att vara goda representanter för Sverige och vår skola och att dricka öl gick inte 
riktigt i linje med det så vi tackade först nej. Dock blev vi ganska snabbt varse om att det 
förväntades att vi skulle smaka på bryggeriets produkter och att vägra vore väldigt ohyffsat. 
När Mr. L kom till visningsrummet och vi ställde oss upp och blev presenterade av Mr. H för 
Mr. L. Efter lite småprat försökte vi leda in samtalet på tidsbokning, men Mr. L undvek detta 
ämne gallant.  
 
Efter en stund kom Mr. C, som senare blev en av våra respondenter, och tog oss alla på en 
rundtur. Inne på fabriken såg det ut som på vilken annan fabrik som helst med löpande band 
och hög ljudnivå. Det satt arbetare vid maskinerna, fler gick runt på golvet, andra bar backar 
eller flak med läsk eller öl. Det satt en stor skylt på väggen som där stod: SAFETY FIRST! 
Denna skylt kändes ganska ironisk när vi tittade oss omkring, ingen av de arbetande hade 
hörselskydd eller annan skyddsutrustning. Vi frågade Mr. C om fabriken hade arbetsrotation. 
No, berättade han, but they work 8h in 3 work shifts/day. Under rundvandringen försökte vi få 
Mr C. att bekräfta intervjutid och dag vilket visade sig bli lika svårt som med Mr L. Vi var 
tvugna till att vara mer påstridiga än vi önskat, men fick en tid två dagar senare. Väl tillbaka i 
visningsrummet träffade vi Mr. L igen och efter lite mer påstridighet fick vi även tid med 
honom samma dag som med Mr. C. Mr. L lovade också att vi skulle kunna intervjua en tredje 
respondent denna dag.  

Första intervjun – Mr. L 
Så stod vi framför Ankorbryggeriet där vår undersökning skulle äga rum. Vi hade två dagar 
tidigare bokat tid med våra respondenter och var därför väntade. Vid grinden blev vi stoppade 
av tre säkerhetsvakter som förmodligen frågade vem vi var och vad vi ville. Vakterna hade 
ingen kunskap i engelska, därför antecknade vi våra namn på ett papper och även namnet på 
högsta chefen. Pappret lämnade vi sen till vakt 1 som gav lappen till vakt 2 som skickade iväg 
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vakt 3. Efter en stund visades vi in i kontoret och fick sitta ner i besöksrummet. Väggarna 
pryddes av bryggeriets nuvarande och tidigare sortiment och foto av viktiga händelser i 
bryggeriets historia. Vi bjöds på dricka medan vi nervöst väntade på vår första intervju.  
 
Vi hade då träffat företagets VD vid tillfällen tidigare och båda gångerna gav han ett väldigt 
formellt intryck. Han hade inte verkat så intresserad av att prata med oss innan, men denna 
känsla släppte så fort vi kom in och fick sitta ner på hans kontor. Vi startade med några lätta 
inledningsfrågor och detta värmde upp både honom och oss. Det visade sig snabbt att Mr. L 
inte alls var en auktoritär person. Han berättade att hans styrka låg i att han hade arbetat sig 
upp från golvet. Mr. L hade börjat som ung pojke på ett bryggeri i Malaysia och därifrån, via 
olika företag och olika positioner, kommit dit han var idag. Därmed visste han hur det var att 
bara vara en vanlig arbetare, vilket han också ofta kände sig som.  
 

A good leader is the one who has worked his way up and knows about 
the different levels in the company.  

 
Mr. L förtydligade att han ville att sina medarbetare skulle veta att hans dörr var alltid öppen 
och att han hade jobbat sig upp från golvnivå och därför var ”en av dem”, jämlik, men att 
arbetarna hade svårt att se det på samma sätt. Han ville att de skulle respect me for who I am, 
my person, not where I am, my position.  
 

 I don’t like it when they have to much respect for me, maybe it is my 
fault, but I am always trying to say that they are more than welcome to 
come and talk to me, my door is always open.  

 
VD:n uttryckte en önskan om att synas på golvet och att vara en del av gemenskapen. Varje 
morgon hade han och hans sju närmaste managers frukostmöte i ca en timme och de slutade 
varje arbetsdag med att kl fem ”ta en öl” tillsammans i managersloungen. Mr L tyckte att alla 
diskussioner var välkomna här och hans önskan var att alltid lära av sina managers. Genom att 
lyssna på dem kunde han själv lära sig om den kambodjanska kulturen och samhället och 
därigenom ta så smarta beslut som möjligt.   
 

...I always try to be open and to listen to what my managers have to 
say. I learn a lot from them. 

 
En märklig känsla infann sig, då detta inte alls stämde överens med våra antaganden. Ännu en 
gång utsattes vi för en mycket ambivalent situation. Vi kände att vårt upplägg med arbetet inte 
skulle gå att fortsätta med och att vi var tvugna att tänka om. Samtidigt var vi glatt förvånande 
av de sunda åsikter och funderingar som Mr. L framförde. Han berättade flera saker som var 
lätt för oss att “ta till sig”.   

 
It’s important to be open-minded and listen to what other people has to 
say. 
 
Authorities have to much respect in this country. I don’t agree with that. 
I think and want us to be equal. 
 
The most important thing for a manager is to be honest, take 
responsibility and to respect other people. 
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Vi fick även berättat för oss om VD:ns strategier med förmåner. På Ankorbryggeriet får alla 
anställda gå på Happy Hour på fredagar mellan 17 och 19 och där dricka så mycket öl dom 
vill, så länge de kan uppföra sig. Tanken var att de inte skulle dricka öl under arbetstid om de 
fick tillåtelse att göra det en gång i veckan gratis. Mr. L belyste även vikten av att umgås och 
samtala med sina anställda och besökte i princip alltid denna tillställing för att prata med 
arbetarna. Det visade sig dock att det fanns vissa kommunikationsvårigheter då Mr. L inte 
kunde khmer och de flesta arbetarna inte talade särskilt bra engelska.  
 
Vi hade förväntat oss annorlunda och förlegade teorier och tankar av vår respondent. 
Mittemot oss satt en av Sihanoukvilles mäktigaste män och berättade om delaktighet, 
kommunikation och ansvar. Han berättade dock att han sågs annorlunda i kambodjanernas 
ögon. De tyckte han var vit, han var västerlänning för arbetarna och använde inte samma 
ledarskap som en kambodjansk chef hade använt sig av. Han var av åsikten att landet behövde 
västerländska ideal för att komma på fötter igen. 
 

Most of the good bosses, like Mr. H, the ones who treath their staff 
well are not cambodian men. Often not even from this part of the 
world. They are mostly good people, the Cambodians, but they can 
learn a lot from us and the way we do business. 

 

Intervju 2-4 - Mr. B, Mr. C och Mr. K 
Kort efter vårt möte med Mr. L var det tid för nästa intervju på bryggeriet. Denna intervju var 
med Mr. C, som vi tidigare träffat på vår rundvandring i fabriken. Vi välkommnades in på 
managerns kontor och än en gång fylldes vi av en konstig känsla. Framför oss satt en mycket 
ödmjuk man, som lät oss två, svenska, unga studenter fylla hela rummet. Denna känsla kom vi 
att möta vid två tillfälle till, nämligen vid intervjuerna med Mr. K och Mr. B. Efter vår 
intervju med Mr. C var det dags att tala med Mr. K. Han gav ett lika ödmjukt och anspråkslöst 
intryck, i många fall hörde vi upprepningar från föregående intervju. Vårt möte med Mr. B 
pågick under hela vår vistelse på Small Hotel. Vi lärde känna honom som mer än bara en 
respondent och med honom hade vi många samtal om kultur och skillnader, utanför den 
officiella intervjun. Det var som om dessa tre managers, samtliga kambodjaner, gått i samma 
skola där ödmjukhet, mildhet och blidhet gav högsta betyg. Ibland bad de nästan om ursäkt 
för sig själva. 

Vår önskan var att veta hur våra respondenter såg på fenomenet ledarskap, vad deras 
strategier, deras roll och deras tankar var. Mycket lite av detta fick vi egentligen svar på, då de 
flesta av våra frågor besvarades med “vi”. Under intervjuerna med Mr. C, Mr. B, Mr K  fick 
vi flera svar som tydde på att de inte svarade med deras egna tankar om ledarskap utan snarare 
vad deras chefer hade sagt. Många meningar började med ”Vi arbetar så här…” eller ”Vi ser 
på bra ledarskap så här…” och det var i princip omöjligt för oss att få ett svar som belyste 
deras personliga åsikt. Istället svarade de med ett nästan inpräntad svar om en vision som vi 
redan hade hört hos deras chefer. 

 
I’ll try to follow Mr. H, my boss. I’ll try to be like Mr. H and use his 
strategies. I have not used the strategies from school yet, The Small 
Hotel is a different situation. (Mr. B) 
 
…this is how we do here at the brewery, that’s our strategies.  
(Mr. K) 
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Good leadership is about good moral and power and... Oh, there should 
be three, wait… No, I can’t remember what it says in the book… (Mr. B) 
 

När vi frågade Mr. C hur de hanterade konflikter och problem svarade han: 
 

Wait, I have a paper here...//... Would you like  a copy? 
 
Vi läste pappret och frågade sedan om hur han själv ansåg att konflikthantering skulle skötas 
svarade han med att peka på pappret vi just fått kopierat. Att konflikter var svårhanterliga 
uttryckte samtliga respondenter. Både Mr. B och Mr. K kände ibland att de var tvungna att 
berätta för sina chefer att deras strategier inte skulle fungera i Kambodja, men att detta inte 
alls kändes bekvämt för dem. Samtliga av våra respondenter hade chefer som, enligt vad 
cheferna påstod, önskade att medarbetarna skulle uttrycka sin åsikt. 
 
Mr. C, Mr. B och Mr. K påstod att deras chefer idag bedriver ett ledarskap som skiljer sig 
avsevärt från det kambodjanska, men att detta ledarskap var det rätta. Som en av våra 
respondenter uttryckte det:  
 

Cambodian style is always about complains, they get panic and scream 
loudly when you make mistake. You don’t know if you get fired or not. 

 
Det var inte bara respekten för auktoriteter som blev tydlig under våra intervjuer utan även 
andra hierarkiska traditioner. Under intervjun med Mr. B talades det om ledarskapsstrategier 
och respondenten uttryckte en svårighet med att agera som chef i vissa situationer. Speciellt 
när det behövdes styra äldre personal eller personal som hade varit längre på företaget. Mr. B 
erkände även att han ibland hade väldigt svårt att be personer att utföra uppgifter om det på 
något sätt kunde skapa konflikt i deras personliga relation, trots att han hade ett uttalat ansvar 
över dessa människor och uppgifter. Han fortsatte med att han var tvungen att framföra ordrar 
på ett försiktigt och nästan bedjande sätt, annars skulle han trampa övriga anställda på tårna 
och det skulle resultera i konflikter. Han ville inte gärna sätta sig i denna svåra situation.  
 

I try o be kind and helpfull, but most of the girls have worked here 
longer than me, they are older, bigger than me. Telling them what to do, 
what is right and wrong is sometimes big problem for me. I have to do it 
kindly and think first what to say to them. 

 
 Mr. H bekräftade att detta var ett problem. 
 

Mr. B har ibland svårigheter med att berätta för tjejerna vad och hur de 
ska göra. Han är ju ny, men samtidigt väldigt kompetent. Det blir en 
knivig situation för Mr. B många gånger, men jag säger att han måste 
lära sig. 

   
Vi fick intrycket av att de flesta Kambodjaner vi samtalat med under vår vistelse i landet 
ansåg att den västerländska stilen var “rätt”. Mr. H uttryckte sig följande om detta fenomen:  

 
…de tycker att vårt sätt att klä oss, vårt sätt att leva är bättre. Våra 
politiker är bättre. Att vi är bättre helt enkelt och att de vill bli som oss... 
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En av våra respondenter bad till och med om ursäkt för sin egen kultur och berättade att 
Kambodja ville lära av Europa. Vi förklarade att Euoropa i vissa fall påverkas av USA och då 
förstod han inte varför. 
 
När vi, under ett försök tydliggöra ledarskapsideal, i en av våra intervjuer använde kungen i 
Kambodja som exempel fick vi ett svar vi ej hade väntat oss: I’m sorry, but I can not speak 
about the King. Om vi jämför med Sverige, där det skämtas friskt om Kungafamiljen varje 
fredagskväll i tv4 blir det skillnaderna i kulturmötet påtagliga. 

Ett annat intressant element under samtliga intervjuer var språksvårigheterna. Många frågor 
besvarades med “...sorry, my english...” eller en lätt skakning med huvudet. I andra fall efter 
långa förklaringar från oss bröt respondenten ut i ett storslaget ”...YES! Yes!” För att sedan 
stanna upp, lägga pannan i djupa veck och efter en stund säga ”...hmm No, sorry, not 
understand...” Trots detta lärde vi oss mycket under dessa intervjuer, inte mycket om 
fenomenet ledarskap, men mer om den kambodjanska kulturen och människorna i den. 

Intervju 5 – Mr. H 
Vårt första möte ägde rum i baren på hotellet. Vi satt och åt våra köttbullar och försökte förstå 
det vi upplevt tidigare under dagen då Mr. H kom ut från köket och sade: Hallå tjejer! Hur 
gick resan? på göteborgska. Han satte sig nonchalant ner på en barstol och började småprata 
med oss. Vi måste ha sett helt förskrämda ut, men Mr. H lyckades lugna oss och bara genom 
att prata om hotellet, Sihanoukville och Kambodja fick han oss att känna oss på säker mark 
igen. Mr. H berättade om sitt hotell, hur det kom sig att han hamnat i Kambodja och i 
Sihanoukville. Han berättde att det nu var hans familj, hans hem, hans allt. Enligt honom var 
inte staden någon farlig plats, så länge turister aktade sig för att gå på mörka gator och 
använde ett sunt förnuft, så skulle det inte vara några problem. Att sätta sig ner och prata med 
gäster om Kambodja, kulturen och skillnader var något vi ofta såg Mr. H göra. 
 
Under de följande 14 dagarna lärde vi känna Mr. H, hans fästmö och deras personal. Att se 
Mr. H i sin roll som hotellchef var väldigt intressant. Han är oerhört social och är jämt i farten 
med något. Han skämtar med alla, personal, gäster, hundarna, glädjen och det trivsamma 
familjära på The Small Hotel var alltid närvarande. När det kommer till Mr. H:s ledarskap såg 
vi inte många direkta handlingar som kan identifieras i denna kategori. Vi kunde ibland ana 
att saker och ting skedde bakom kulisserna och det verkade som om Mr. H ibland hade ögon i 
nacken och var väldigt uppmärksam på allt som hände utan att ge sken av det. 
 
Vi hörde ofta Mr. H uttrycka en önskan om att vara mer insatt i den kambodjanska kulturen, 
kunna språket bättre, förstå tankegångar och sedvänjor.  
 

Jag är som en brygga mellan min kambodjanska personal, landet vi 
vistas i och de västerlänningar som kommer hit och vill ändå känna sig 
som hemma.  
 

Han berättade att han hade upplevt samma krock som vi hade gjort när han kom till Kambodja 
och kämpade med det varje dag. Det var viktigt att skapa förståelse för det vi såg, att inte 
koppla det till de värderingar och beteendenormer vi hade hemma utan lära sig om kulturen i 
landet och deras sätt. Utan en önskan om sådan kunskap fanns ingen möjlighet för, vad vi 
kunde identifiera som, känsla av sammanhang.   
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Intervjun utfördes på Mr. H:s ”kontor”. En takterass med mysiga utemöbler, hundar sovandes 
lite här och var och personal som hängde tvätt. Skillnade mot de formella intervjuerna vi 
gjorde på bryggeriet var stor.  Under intervjun återkom vi ofta till kultursvårigheterna. Han 
ville att hans personal skulle förstå hur han tänkte, för att de skulle kunna se nästa steg, 
planera i förväg och strukturera uppgifter. Samtidigt ville han att de skulle ta egna iniativ och 
tänka själv, ifrågasätta. Detta upplevde Mr. H som svårt att implementera hos personalen.  
 

De lever dag för dag och har inte förmågan eller förmånen att alltid 
tänka på nästa år, månad, vecka.  

 
De tror alltid att jag vet bäst vilket inte stämmer. Jag kan inte väldigt 
mycket om något,men däremot lite om väldigt mycket. Jag vill att vi ska 
lära oss av varandra, tillsammans.  

 
Det var viktigt för Mr H. Att arbeta i grupp, som ett team. Även detta tycktes svårt för 
kambodjanerna att förstå. 
 

 ...de är indivdualistiska och räddar hellre sitt eget skinn än hjälper 
varandra och tar ansvar tillsammans. 

 
Han poängterade i sin ledarskapsstrategi att han ville att alla skulle jobba som en grupp, som 
en familj, men där han ändå var ansvarig. Detta var fortfarande svårt att helt implementera hos 
sina anställda, tyckte Mr. H, olika dolda hierarkiska traditioner försvårade i olika grad arbetet 
på hans företag. 
 
Mr. H berättade att han inte tyckte om den respekt han fick av de anställda, att det förstörde 
den team-känsla han ville bygga. Därför försökte han ofta skämta och använda humor i sitt 
ledarskap. Speciellt ironi och skämt på bekostnad av sig själv.  
 

Jag är den första att erkänna att jag gör fel, men försöker alltid lära 
av mina misstag. Jag vill att mina anställda ska göra likadant. 

 
I andras ögon sågs ibland Mr. H:s anställda som bortskämda och respektlösa och detta hade 
blivit extra tydligt när Mr H:s kambodjanska fästmö började jobba på hotellet. Mr H berättade 
att han hela tiden fick kämpa mot de föreställningar som fanns inpräntade i sin personal om 
hierarki och status. Han ville att ”rätt man skulle vara på rätt plats”, men att alla, städerskor 
som bartender som kökschef, är lika viktiga för att verksamheten ska fungera. 

 
…vi är ju alla en del av det pussel som tillsammans bildar helhetsbilden 
av Small Hotel. Om en bit inte fungerar så faller hela bilden… 

 

Sett och hört i Kambodja 
Vi vaknade abrupt av ett öronbedövande ljud. Vad är det som låter? En gäll röst från en stor 
högtalaranläggning skrek ut meningar på ett språk som för oss var helt oförståligt blandat med 
falksklingande ”pling plong” musik. Klockan var bara sex på morgonen och solen hade just 
gått upp. Det visade sig att det skulle vara bröllop i ett av grannhusen och då ska bandspelaren 
stå på hela dagen och rabbla ut böner och glad musik. I Kambodja är traditioner av hög 
relevans och bröllopet är en mycket viktig händelse som ofta kostar en hel förmögenhet. 
Bruden skall under bröllopsdagen byta kläder vid flera tillfälle, det skall serveras minst 15 
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rätter och om endast 300 personer kommer till bröllopet räknas det som litet. Mr. H och hans 
fästmö skulle gifta sig inom en månad och fästmön berättade besviket att endast 270 var 
inbjudna till deras bröllop. Hon tillade dock snabbt att borgmästaren var bjuden och tänkte 
komma.  
 
Som så många gånger tidigare under vår vistelse i Kambodja fick vi här bekräftat att det finns 
stor respekt för auktoriteter och att kontakter är “guld värt”. Det är viktigare vem du känner än 
vad du egentligen kan, den personliga relationen går före uppgiften. Med de rätta kontakterna 
öppnas dörrarna till andra världar. Innan Mr. H började spela pingis med ”en viss person” 
hade han myndighetspersonal med egenintresse på besök nästan varje månad som ville ha 
betalt för det ena och det andra intyget. 
 
I Kambodja märktes skillnaden mellan fattig och rik ofta. De flesta kambodjaner vi pratade 
med var fattiga och tjänar inte mer än 30 US$ i månaden. Tyvärr, i Kambodja, är det den lilla 
minoritet som har de stora pengarna som bestämmer. Som vi tidigare nämnt är det t.o.m. 
möjligt att köpa sig en plats i parlamentet, detta fick vi bekräftat av Mr. H. Pengar är den stora 
ingångsporten till allt. På vår resa i Kambodja har vi stött på ett flertal personer som berättat 
om det faktum att den enda vägen till Kambodjas stora turistattraktion inte blir restaurerad för 
att ett flygbolag mutat de rätta personerna i regeringen. Vi reste själva på denna väg när vi 
åkte från Kambodja och den var, milt uttryckt, en katastrof med hål stora nog att rymma en 
halv bil och ingen asfaltering. Att dess historier skulle vara sanning kan vi inte bekräfta men 
skulle heller inte vara en omöjlighet med tanke på de intryck vi fått av landet. 
 
Mr. H återgav under intervjun en bild av Kambodja, där det kollektivistiska synsättet inte var 
lika prioriterat längre. Bland annat menade Mr. H att det är vanligt att sko sig på andra som 
inte tillhör egengruppen. Han gav ett konkret exempel som handlade om att han blivit sviken 
av sin tidigare närmsta medarbetare. Innan Mr. H började känna igen sig i den kambodjanska 
kulturen fungerade denna person som hans brygga och hans kulturella lexikon. Efter cirka 
fyra år uppdagades att personen under en längre tid haft egenintresse i de verksamheter som 
hotellet använde som leverantörer. Inte ens efter denna tid berättade Mr. H att han räknades 
till egengruppen och lojaliteten mot honom var därför mindre värt än de dollar personen 
kunde tjäna. I Kambodja är det familjen, din släkt som är det viktigaste. Det arbetas för att 
familjen skall kunna  överleva, de pengar som kommer in bidrar till hela familjens 
försörjning.  
 
I likhet med ovanstående kollektivistiska synsätt, kan det vara en självklar uppoffring att 
prostituera sig för att få ihop pengar till ett syskons skolgång. Att stå tillbaka för någon annan 
är en självklarhet när det handlar om familjen. Detta är inte ett helt ovanligt fenomen i 
Kambodja och sexhandeln går inte att undkomma. I början hade vi väldigt svårt för att hantera 
detta och förfasade oss över det vi såg. Det blev dock lättare att hantera dag för dag och vid 
flera tillfällen under vår vistelse på Small Hotel åt vi frukost tillsammans med västerländska 
herrar och deras kambodjanska ”flickvänner”. Vi fick även förklarat för oss att det endast är 
en bråkdel av den total sexhandeln som köps av västerlänningar. Många kambodjaner går till 
prostituerade och det är vanligt att pojkar betalar för sin första sexuella erfarenhet.  
 
Vi uppfattade det som om det fanns ett samhälligt ansvar att ge munkarna mat och andra 
nödvändigheter, dessa gåvor delades ut till munkarna då de varje morgon gick genom byn, 
klädda i sina oranga klädnader. Man turades även om att ta hand om de allra fattigaste i byn. 
Detta faktum märktes då vi en dag gav oss ut på färd långt in i djungeln för att dela ut kläder, 
mat och myggnät i en mycket liten by. Vi mötte här en kvinna med sex barn, vars man hade 
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övergett familjen och lämnat dem ensamma kvar i byn. Kvinnan och hennes barn blev då 
omhändertagna av invånarna och fick bo hos olika familjer runt om i området. 
 
Ett annat mycket intressant och tydligt fenomen i Kambodja, är det vi benämner med ordet 
“hängmatte-fenomenet”. Vår uppfattning är att kambodjanerna endast arbetar hårt när de 
verkligen behöver. Under vår tid bland annat i Sihanoukville såg vi människor sitta på samma 
ställe eller ligga i samma hängmatta timme efter timme, dag efter dag. Detta fenomen 
annamas i större utsträckning av män än av kvinnor och Mr. H uttryckte att ...kvinnorna är 
hjärnorna i landet... och fortsatte detta påstående med meningen ...männen bara dricker öl 
och ligger i sin hängmatta hela dagarna. Vi upplevde en hög frustration och fenomenet blir 
svårförståligt när vi ställer detta mot det faktum att Kambodja behöver folk som arbetar och 
“tar tag i saker” för att utvecklas. När vi påpekade denna känsla för en västerländsk 
restaurangägare vi lärt känna berättade han om ett annat för oss lika svårförståligt fenomen. 
Det finns två priser på många saker i Kambodja, ett för turister/västerlänningar och ett för 
lokalbefolkningen. För de som arbetar med turister och är egenföretagare räcker det med att 
arbeta varannan dag för att kunna försörja sig. Istället för att arbeta varje dag och på så sätt få 
det bättre ställt, nöjer man sig med minimum inkomst och kan då kanske vara mer ledig.  
 
I Kambodja tycks människorna tolerera kaos och tvetydighet bra. Vi uppfattade 
kambodjanerna som att ha lite förståelse för det vi skulle benämna som planering och 
strukturering. En för oss mycket annorlunda men humoristisk incident var vid det tillfälle vi 
skulle beställa tid med Mr. B. Vi överdriver inte när vi påstår att det tog mer än en halvtimme 
att besluta om en tidpunkt som passade honom. Förslagen vi gav sträckte sig mellan klockan 
16 och 21, vid princip varje hel och halvtimme. Varje förslag möttes med ett ”Yes, possible, 
but maybe...” Väl vid överenskommen tidpunkt infann sig inte respondenten i tid, utan 
anlände 45 minuter senare, utan ursäkter eller förklaringar. Mr. H utryckte sig såhär:  
 

 I Sverige är planering A och O men här i Kambodja är det ett svår 
koncept att införa. Vem bryr sig om vad som händer nästa månad, nästa 
vecka när man har fullt upp med att skaffa ris för dagen.  

 
Hans medarbetare uttryckte sin förundran över sin chefs planeringsbehov:  
 

Mr. H is always planning ahead. I try to learn, everyday it’s getting 
better... 

 
Detta kan belysas ytterliggare med, enligt våra intryck, den kaosartade trafik som finns i 
Kambodja. Det finns trafikregler men för oss var de obefintliga förutom den gyllene regeln 
som kallas “Snabbast Först”. Man kör, som vi tidigare nämt på alla håll i alla färdriktningar, 
på alla vägbanor, samtidigt. Till exempel är det mycket vanligt att ta närmsta vägen i en 
rondell, en snäv vänstersväng mot vägriktning, istället för att ta den långa vägen runt som är 
brukligt i Sverige. 
 
Ytterliggare ett intressant fenomen som fick oss att lyfta på ögonbrynen vid de första 
tillfällena var då vi såg pojkar komma gående hållandes i handen. Vi märkte ganska snabbt att 
det inte är ovanligt att både killar-killar och tjejer-tjejer hålla varann i handen (på ett icke 
sexuellt vänskapligt sätt).  
 
När vi skulle ge oss av från Small Hotel kände vi att vi blivit mer än bara gäster för Mr. H och 
hans fästmö. Det var en vemodig och sorglig känsla som innfann sig när vi skulle lämna detta 
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hotell, denna stad, detta land och denna kultur. Den oro vi upplevde under vår första tid i 
Kambodja var totalt bortblåst och var utbytt mot många positiva känslor. Vi skulle inte alltid 
välja att göra saker på det kambodjanska sättet, men vi har fått en förståelse för landet och 
kommit att uppskatta det högt. Som sista minne grät en av personalen på Small Hotel 
okontrollerat i våra armar när vi skulle ta avsked. 
 

Analys  
Vårt syfte var att skapa större förståelse för fenomenet ledarskap samt se hur kultur påverkar 
oss som personer och som ledare. Nedan följer en diskuterande text kring fenomenen och dess 
komplexitet. Vi har först valt att belysa Hofstedes dimensioner utifrån vårt resultat samt att 
svara på frågan om kulturen speglas i den återgivna ledarskapsbilden. Därefter följer en 
diskussion om de fem respondenternas bild av ledarskap och hur detta kan förstås mot 
bakgrunden av det vi valt att benämna som  ”den svenska ledaren”.  

Kulturaspekt  

Maktdistans 
Vi trodde att Kambodja skulle ha hög maktdistans och detta kan stämma överens till en viss 
del. Både Mr. L och Mr. H uttryckte en önskan om att maktdistansen borde vara låg för ett 
effektivt arbete, i Kambodja var så inte fallet. Vi kunde höra samma faktum hos Mr. B, Mr. K 
och Mr. C. Även andra faktorer tyder på en hög maktdistans, till exempel oviljan att prata om 
kungen i värderande termer och kambodjanernas ovilja att ifrågasätta auktoriteters åsiker.  Att 
managerna upprepade vad deras chefer sagt och inte ville uttrycka egna funderingar och ideer 
kan ses om att de anser att ”chefen har alltid rätt”, dvs hög maktdistans. Kanske hade det inte 
spelat någon roll vilken vision Mr. L och Mr. H hade uttryckt, managerna hade upprepat bra 
som dåligt. Det faktum att ålder ger status som vi såg både i Mr B.s svårighet i att agera som 
chef när det behövdes styra äldre personal eller personal som hade varit längre på företaget 
och det faktum att äldsta barnet skickas till universitetet. Dessa intryck tyder på en hög 
maktdistans.  
 
Pengar ger auktoritet och respekt i Kambodja och det finns stora ekonomiska skillnader. I 
Sverige har vi genom vårt socialförsäkringssystem en utjämning av skillnader i samhället, 
detta finns inte alls i samma utsträckning i Kambodja. Små grupper av rika människor 
bestämmer över stora grupper och likheterna mellan grupperna är väldigt få, politikerna 
speglar inte folkets åsikter. Vad händer egentligen i ett land om du kan köpa in ”de rätta” 
åsikterna? Vi skrev i texten om Kambodja att de kan tyckas vara sanning att ledare skulle 
föregå med gott exempel, hur ska Kamodja få ett gott ledarskap och en god syn på arbetsmiljö 
och dylikt om de som sätter exemplet ständigt visar på motsatser till jämnlikhet och 
delaktighet?  
 

Kollektivitet kontra Individualitet 
Kambodjas grannländer hade alla högt kollektivistiskt tänkande. I Sverige talar vi om 
kollektivistisk individualitet, i Kambodja skulle man kunna ändra på det och använda 
uttrycket individualistiskt kollektiv. Det pratas om vi istället för jag och egengruppen är det 
viktigaste du har för att överleva. Vi kan se det kollektiva i munkarnas tiggeri och i den lilla 
by vi besökte där alla tog hand om den övergivna familjen. Att prostituera sig för annans 
vinnings skull är inte helt ovanligt,  en kollektiv inställning tror vi krävs för denna uppoffring. 
Hofstede menar att i ett kollektivistisk samhälle går personliga relationer före uppgiften. Vi 
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märkte detta tydligt när vi var tvungna att gå på ett “social event” för att kunna boka tid. Mr. 
H berättade om hur det underlättat hans affärer när han började spela pingis med rätt person.  
 
Mycket i Kambodja pekar på ett kollektivistiskt samhälle, dock har den konfliktfyllda 
historien skapat ett land där man inte litar på människor och fattigdomen tillåter inte en vidare 
kollektiv tanke än egengruppen. Mr. H berättade om hur han blivit sviken av sin ”högra hand” 
och att lojaliteten mot honom inte fanns i lika stor utsträckning för att han inte tillhörde 
egengruppen. Samma individualitet finns i Mr. B:s uttalande om att han var rädd för att skapa 
konflikt med andra i personalen, det lät som om han hellre räddade sitt eget skinn än utför 
uppgiften på ett effektivt sätt. Även Mr. H:s uppfattning om att hans anställda ville arbeta i 
team, att de ej villa hjälpa varandra och nästan tävlade mot varandra pekar mot ett 
individualistiskt tänkande.  Samtidigt kan vi dock se något som speglar ett kollektivistiskt 
tänkande i Mr. B:s konfliktundvikande beteende 
 
Att benämna  Kambodja som ett individualistiskt kollektiv anser vi inte vara omotiverat. 

Maskulinitet kontra Feminitet 
Hofstede pratar om femininitet kontra maskulinitet i sin tredje dimension. I den maskulina 
kulturen är könsrollerna tydligt åtskilda, medan i ett feminint samhälle kan de överlappa 
varandra. Våra antaganden var att Kambodja, precis som sina grannar kunde klassas som ett 
feminint samhälle.  
 
I fyrfältaren på sidan 17 beskriver vi Kambodja som ojämnlika och mjuka. Det ojämnlika har 
vi redan belyst i ovanstående avsnitt om maktdistans, det mjuka kan belysas genom de 
ömhetsbevis vi beskrivit. Att en anställd gråter i armarna på en hotellgäst skulle troligtvis ej 
förekomma i ett maskulint land mellan en personal/kund relation, inte heller fenomenet att 
hålla varandra i handen öppet.  
 
De intryck vi fick av ledarskap i Kambodja pekar dock på ett maskulin tänkande. Mr. B 
berättade om aggressivitet och det medbestämmande som Mr. H och Mr. L ville implementera 
var svårt att genomföra. Vi kan använda ménage som symbol för det ledarskap Mr. H ville 
utföra. Ett hushåll där alla bidrar och är lika viktiga. Detta står i konflikt med det 
kambodjanska ledarskapet Mr. B uttryckte. Vi vet inte tillräckligt om detta för att påstå att det 
kan likställas med manège. Dock kan managernas svårigheter med att ifrågasätta kanske tyda 
på att de är vana vid ett auktoritärt ”gör så här” ledarskap. Skulle detta inte kunna vara samma 
som att bli ”tränad” till något? 
 
Hofstede vill påsta att människor i feminina kulturer har lättare för att acceptera sin “fattiga” 
roll i livet och kanske är det därför de inte arbetar så hårt för att påverka sin egen situation. 
Kanske är detta förklaring till den overksamhet vi många gånger såg prov på i Kambodja.  
 
Den stora marknaden för prostituion visar för oss en syn på kvinnan som objekt, vilket tyder 
på ett maskulint tänkande. Dock är det inte säkert att detta är rätt sätt att se på problemet. Vi 
har skrivit för att det kan råda andra sanningar i andra delar av världen, andra 
värderingspunkter. Prostitution kan leda till en hel familjs överlevnad och denna 
självuppoffring kan faktiskt ge status istället för förakt. I våra värderingar frambringar 
prostitution negativa känslor, det är inte alls säkert att samma känslor skulle drabba en 
kambodjan. Det kan därför vara svårt att lägga detta faktum i vågskålen. 
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I maskulina samhällen tror många att deras fattigdom beror på dig själv och hur hårt du 
arbetat. Att ha denna inställning uppfattade vi inte hos folket i Kambodja. Buddhismens tro på 
återfödelse kan minska vikten av att göra det bästa av situationen. De är nöjda och trycket är 
större att vara god än till exempel vikten av hårt arbete, Detta skulle kunna vara en del av de 
bidragande faktorerna till ”hängmatte-fenomenet”.  
 
Vårt helhets intryck av Kambodja visade på ett feminintsamhälle och vi tror att religion är den 
faktor som påverkar detta förhållningsätt mest. Dock skulle det sannolikt kunna påstås att om 
det är så att Kambodja har höga poäng på maktdistansskalan påverkar detta ledarskapet i 
landet maskulint och likaså deras konfliktfyllda historia.  

Osäkerhetsundvikande 
Även i denna dimension ställer vi oss tvetydiga. Vi uttryckte en eventuell skillnad mot 
grannländerna i avsnittet om den kambodjanska kulturen. Kambodjas konfliktfyllda historia 
borde påverka mot en trygghetsönskan, men mycket annat tyder på svagt 
osäkerhetsunvikande. ”Hängmatte-fenomenet”, som vi även påpekat i stycket om femininitet 
och maskulinitet, tillsammans med lusten att inte arbeta och tjäna mer pengar än nödvändigt 
förstärker vår uppfattning om att kambodjanerna arbetar hårt bara när det behövs, detta pekar 
på svagt osäkerhetsundvikande. Även tolleransen mot den kaosartade trafiken och det lilla 
planeringsbehovet som vi upplevde uttrycker svagt osäkerhetsundvikande. 
 
Vi kan se att både Sverige och Kambodja har ett svagt osäkerhetsundvikande, hur kan då våra 
länder vara så olika? De faktorer som påverkar Sveriges svaga osäkerhetsundvikande är till 
synes obefintliga i Kambodja. Lagar, regler och strukturer är vår livboj för att minska kaos 
och ångest. Förmodligen kan Hofstedes teori stämma, vi vill hävda att i Kambodja används 
religionen för samma syfte. 

Lång och Kortsiktig inriktning 
Kambodja är ett land med en förfärlig historia, de flest människor vill inte nämna det som 
skedde under 70-talet, utan blickar mycket hellre framåt mot en ljus framtid med hopp. En 
faktor som tyder på långsiktigt tänkande.  
 
Den traditionsbundenhet som vi beskrev i texten “Sett och hört i Kambodja” tyder på en 
kortsiktig inriktning, liksom det faktum att Kambodjas gamla historia och Ankor används som 
en symbol och ett tecken på kambodjansk styrka. 
 
Vi uppfattade det som att fritid inte var av vikt för kambodjaner, de som arbetade hade ofta 
väldigt långa arbetsdagar och arbetade sju dagar i veckan året om. Även det faktum att 
relationer ordnas efter status tyder på långsiktig inriktning. I långsiktiga kulturer är skillnader 
i ekonomi icke önskvärda, korruptionen, politikernas egenintresse och den hierarkiska 
strukturen pekar mot kortsiktig inriktning.  
 
Det finns många som inte arbetar alls, det faktum att många bara arbetar precis så mycket som 
behövs för att klara sig  borde tyda på en kortsiktig inriktning. 
 
Kambodjas traditioner går återigen emot deras historia. Vi kan inte urskilja en lutning åt något 
håll på skalan. Den identifikation som Ankor används till i motsatts till att Kambodja gärna 
vill glömma 1900-talets horribla incideter torde skapa en inneboende konflikt hos många och 
ett ständigt sökande att att bli lika grandios igen.  
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Diskussion 
Speglas kulturen i den återgivna ledarskapsbilden och vice versa? Hofstede  & Hofstede 
(2005) menar att be någon beskriva sitt ledarskap är att be någon beskriva sin kultur. Genom 
alla de intervjuer om ledarskap vi gjort, kan vi då utläsa dessa kulturella normativ som ska ha 
präglat respondenternas ledarskap?  
 
Ja, vi kunde sortera in faktorer under Hoftsedes dimensioner. Genom de antaganden forskaren 
har gjort om samhälliga problem kunde vi finna generella drag i de observationer vi gjort 
under vår resa. 
 
Samtidigt blir svaren på frågan även nej. De intervjuer vi gjort är få och observationerna 
skulle kunna vara tillfälligheter. Som vi hela tiden påpekat genom denna uppsats ser vi på 
saker genom de glasögon som är präglade av vår kultur. De fenomen vi sett och anser belysa i 
kambodjas placering i de olika dimensionerna är hela tiden också påverkade av var Sverige 
och vi själva hade placerat oss på skalan. Sverige är det land som är mest feminint av de 
undersökta, eventuellt är det då så att allt vi ser blir maskulint i olika grader för oss?  Om 
Sverige befinner sig mitt på skalan i en dimension, går det då att identifiera en lutning åt 
något håll eftersom vi ser saker från båda sidorna? 
 

Ledarskapsaspekt 
Två av våra respondenter Mr. H och Mr. L uttryckte under intervjuerna att de inte ville se sig 
själv som högre än sina anställda. De hade båda en vision om att vara en del av gruppen och 
uttryckte en önskan om att deras anställda också skulle se dem som en del av teamet. De 
strävade båda efter ett öppet klimat där alla skulle ha möjlighet att uttrycka sin åsikt och vara 
delaktiga i beslut som rörde organisationen. De ansåg inte själva att de var fullärda och belös 
därför vikten av att lyssna på sina anställda. Dessa uttlande går helt i linje med Källströms 
(1995) beskrivning av den svenska ledarskapsdiskursen, som i stor utsträckning bygger på ett 
samspel mellan ledningen och de anställda. Möjligen skulle vi också kunna påstå att just dessa 
attribut speglar det som Den Hartog (1999) kallar universella gemensamma attribut för det 
goda ledarskapet? 
 
Mr. H och Mr. L, som båda är bosatta och verkar som chefer i ett annat land och en annan 
kultur än sitt ursprung, förtydligade vikten av att vilja förstå den kultur de verkar i. Enligt Mr. 
H och Mr. L är det essentiellt som ledare att försöka förstå medarbetarnas sätt att se på saker 
och ting och ta tillfället i akt att lära sig kulturen genom medarbetarna. 
 
Det som Trompernaas (1998) uttrycker som ”chefskap genom entusiasm” var lätt att 
identifiera hos Mr. H. Vi anser att Mr. H har stor förmåga att se sina medarbetare och att 
delaktighet var deras stora belöning. Mycket av det vi kan identifiera hos den ”svenska 
ledaren” och det svenska ledarskapet går att finna både Mr. H och Mr. L. Att Mr. H skulle 
vara en produkt av den kultur han bott i mer eller mindre hela sitt liv anser vi vara självklart. 
Det förvånade oss dock, på ett positivt sätt att vi kunde möta och förstå Mr. L:s åsikter och 
strategier samt att de faktiskt speglade den svenska ledarskapsdiskursen.  
 
Att försöka få managerna att beskriva sin bild av ledarskap var inte lika enkelt. Som vi 
tidigare förtydligat är vi osäkra på om det var deras egna åsikter vi kunder urskilja. Både Mr. 
H och Mr. L hade genomtänkta visioner. När vi pratatde med Mr. B, Mr. K och Mr. C 
upprepade dessa herrar det vi hade hört hos deras chefer och ansåg också att de använde 
samma ledarskapsvision. Det är lätt att prata om vad och hur man gör, men svårare att 
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förklara varför. Ingen av dessa tre kunde svara på frågor som speglade förståelse för visionen. 
Frågan är hur mycket av visionen som då egentligen blivit implementerad? Kan vi här finna 
det fenomen som Källström (1995) kallar ”att skapa konsensus kring en kommunicerad 
vision”? Räcker det med en upprepning av en vision för att konstatera detta eller krävs det 
även förståelse? Hur kontrollerar en ledare att dennes vision har nått ut? Uppenbarligen 
fungerar båda företagen bra, trots att frågan om visionsimplementering kvarstår. Är det då 
viktigt att få svar? Kanske inte. 
 
Vi skulle också kunna fråga oss om det är effektivt att försöka implementera en vision om det 
ej finns en förutsättning att förstå. Mr. H pratade om strategier som kunde koppla till 
förståelse och känsla av sammanhang, behövs detta i alla kulturer eller är det en typiskt 
svensk nödvändighet att behöva förklara varför och att behöva få förklarat varför? Vi hörde 
aldrig Mr. B, Mr. C eller Mr. K prata om detta, snarare tvärtom.  
 
Det går också som svensk att ställa sig frågande till en skylt med ”Safety first” om de 
anställda inte ens har hörselskydd. Är det bara tomt prat eller vad innebär denna text för en 
kambodian? Mr C. hade aldrig hört talas om arbetsrotation som är ett gammalt uttryck i 
Sverige. Är det kanske så att ledarskap och andra företagsideer måste utvecklas i takt med 
landet och hos invånarna? Om så är fallet betyder detta att alla länder och kulturer kommer att 
genomgå samma process men vid olika skeden? Vi kan också fråga oss om alla behöver gå 
igenom samma process? 
 

Metodkritik 
Som vi tidigare belyst i vår uppsatts finns det en risk att när vi, som forskare inom området 
ledarskap, endast får en bild av den heroiska hjälten. Det handlar i många fall om att 
föreskriva ledaren istället för att beskriva. Det går heller inte att förkasta att det även blivit så i 
vår undersökning. Vi är väl medvetna om att det finns en stor risk att våra respondenter gett 
oss de svar de tror att vi vill höra. Vår önskan var att hålla en öppen diskussion med 
intervjuguiden som stöttepelare och därmed inte styra intervjun allt för mycket. Trots detta är 
det möjligt att våra respondenter förändrat sina åsikter på grund av att de velat göra oss nöjda. 
Att vi är från väst kan ha påverkat detta fenomen i allt större utsträckning. Sannolikheten är 
stor med tanke på att några av våra respondenter uttryckligen påpekade att väst var det “rätta”. 
 
Det går heller inte att undgå att de material vi fått, är beroende av de frågor som vi ställt. 
Frågor som är färgade av vem vi som undersökare är, samt den utbildning vi går. Vi har 
genom Personal och Arbetslivsprogrammet fått en bred kunskap om ämnet ledarskap, dock 
enbart på det teoretiska planet. Detta kom förmodligen att påverka våra intervjuer, trots att vi 
försökte få en bild av den praktiska världen genom att ställa frågor om hur de arbetade och 
försökte att få konkreta förklaringar från vardagen.  
 
Som tidigare nämnt var vår önskan att inte vara allt för aktiva under intervjuerna. Tyvärr var 
detta inte möjligt under flertalet av intervjuerna på grund av språksvårigheter, vilket självklart 
påverkat det resultat vi fått. Vid fyra av fem intervjuer var samtalsspråket engelska, ett spåk 
som inte är modersmål for någon av oss. Vid samtliga av tillfällena var vår engelska av högre 
kvalitet, vilket kan ha påverkat våra respondenter att inte våga uttrycka sina åsikter. Självklart 
har detta språkhinder försvårat undersökningen och troligen endast gett oss en del av den 
information vi skulle ha fått om vi alla hade haft samma modersmål. Möjligen skulle vi ha 
använt oss av en tolk. Vi hade därmed kommit närmre respondenten rent språkmassigt, men 
risken finns också att tolken som mellanhand skulle sudda ut de nyanser vi letade efter. Vi 
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blev rådda på MFS-kursen att inte använda oss av tolk, skulle vi gjort om undersökningen 
igen skulle vi formodligen tänkt annorlunda  Språkproblematiken kan också resulterat i att vi 
inte tolkat ordets betydelse betydelse på samma sätt. Det är inte säker att de värderingar vi 
omedvetet lägger i ett ord är samma omedvetna värderingar som våra respondenter applicerar 
på samma ord. Samma sak kan ha olika mening trots att vi benämner det på samma sätt, 
beroende av den påverkan kulturella lager har på oss, beroende av de "filter" vi lyssnar 
igenom. 
 
Som undersökare måste vi vara medvetna om att vi är lika kulturbundna som de vi 
undersöker. Att var det som Herlitz nämner som kulturrellativ, ansåg vi vara extremt 
problematiskt. Vi har gått utanfor vår egen kulturella miljö och allt vi upplevde kom att sättas 
i relation till det vi anser vara normen. Vi sorterar in det vi ser och hör efter våra skript och 
sheman för att bilda någon sorts struktur. Vi kan har bara se de fenomen vi känner igen och 
förstår, vilket försvårar undersökningar i andra kulturer än vår egen. Vi har försökt att ta med 
denna kunskap när vi genomfört var undersökning och försökt att var öppna och lyhörda, men 
att påstå att vi lyckas vet vi inte. Om vi hade befunnit oss i Kambodja under en längre tid hade 
vi haft möjlighet att skapa större förståelse för det vi såg. Under de tre veckor vi befann oss i 
landet hade vi endast möjlighet att upptäcka det som Trompernaas kallar explicita lager. Vi 
skrapade endast lite på ytan av den kambodjanska kulturen och vad Kambodja har att ge. 
Genom intervjuer försökte vi att skapa en större förståelse och få en bild av våra 
respondenters värderingar och grundläggande antagande men precis som Trompernaas menar 
kan analysen säga mer om oss själva än det observerade. 
 
I vår presentation av resultatet var önskan att låta oss själva bli synliga. Dock finns det en risk 
att som oerfaren undersökare ”trilla i fällan” och bli allt for subjektiv i sin tolknng av empirin. 
Vi har varit medvetna om dettta och försökt att hålla detta i huvudet när vi tolkat och anlyserat 
vårt material. Vi var också medvetna om problematiken att presentera resultatet i vi-form. Vi 
är två olika individer med olika personligheter och olika bakgrund och så vidare. Trots det 
valde vi att presentera resultatet som en enhetlig uppfattning. Genom att vara två personer 
som ser på ett och samma fenomen använder vi två synvinklar for att belysa det vi skådat. 
Detta anser vi leder till något positivt och bygger på samma argument som diskussionen om 
kulturmöten. 
 
Precis som oss, så är våra respondenter och våra objekt under vårt observanta deltagande 
också individer med en specifik personlighet som påverkat den bild vi fått. Vi har delvis 
kopplat deras handlingar, värderingar;  och åsikter till den kulturella kontext de befann sig i. 
Det går dock inte att förkasta att det vi observerat endast kan vara beroende av deras 
personligheter eller deras företagskultur och inte går att koppla till den kulturella kontext de 
befinner sig i. Sannolikheten är dock liten om vi belyser aspekten att vår personlighet till stor 
del präglas av den kultur vi verka i. Vi kan heller inte vara säkra på att det är den 
kambodjanska kulturen vi identifierat. Precis som Hofstede skriver är nationsgränser inte det 
bästa sättet att sortera in kulturer, detta bör vi också ha i tanke när vi generaliserar och skapar 
oss en bild av ett lands kultur.  
 
Vår intuition var inte att skapa några sanningar, utan endast sannolikheter! 
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Slutsats  
Det var mycket som kändes annorlunda för oss i Kambodja, ibland till och med irriterande. 
Svårigheten att boka tid med respondenter, språket, maten, med mera. Samma irritation måste 
infinna sig i alla kulturmöten och skapa komplikationer, och det kostar energi, tid och ibland 
även pengar. Organisationer måste speciellt förhålla sig till denna aspekt eftersom den 
ekonomiska vinsten sätter sin prägel på de inblandade att minska felmarginalen. Men dessa 
kulturkrockar ska inte ses som negativa, utan snarare som en möjlighet till utveckling. I en 
annan del av världen råder andra sanningar. Vi är alla olika som individer, men ändå lika. Vi 
kan i varje samhälle identifiera fenomenet ledarskap, men det realiseras på olika sätt i olika 
kulturer, olika länder, olika organisationer. 
 
Vi skulle genom de teorier om psykologi som idag finns kunna anta att kultur är omedveten 
och används automatiskt som beteendereglerare. Samtidigt vill vi påstå att vi behöver bli 
medvetna om vår egen kultur för att förhålla sig till andras, för att minska de svårigheter som 
kan uppstå. Om kultur är omedveten, hur blir vi då medvetna? 
 
Genom kunskap vidgar vi vårt perspektiv, genom att vidga perspektiv finner vi förståelse, 
genom kunskap om andras kulturer kan vi också lära oss att förstå vår egen. Vi måste sätta 
saker i relation till något annat för att kunna skapa en helhet. Vi kan endast identifiera våra 
egna kulturella beteendenormativ genom att gå utanför vår vardagliga miljö. Som tidigare 
påpekats, det behövs ett bollplank för att bollen ska studsa tillbaka. Detta kan göras genom att 
förflytta sig själv till en annan kulturell miljö, såsom Mr. H och Mr. L gjort och även vi som 
undersökare. Det kan också göras genom att interagera med någon från en annan kulturell 
kontext i sin vardagliga miljö, såsom Mr. B, Mr. C och Mr. K gör. 
 
Vi har skrivit att alla dessa hade en önskan att lära sig av varandra. Detta är essentiellt för att 
undvika de kulturkrockar som vanligen uppkommer i internationella möten genom 
missförstånd och oförståelse och som ofta kan generera i dyra kostnader. Om vi inte hade haft 
en önskan att förstå och lära oss om Kambodja hade den obekväma känslan efter vårt första 
möte med landet varit förankrad och vi hade under hela vår vistelse upplevt frustration och 
otrygghet. Om vi som ledare går in med ett beteende enbart präglat av de egna kulturella 
normativen är det dömt att misslyckas i andra kulturer. Utan att som chef ha förmågan att se 
utanför sin kulturellt betingade ”box” och vidga sina perspektiv minskar möjligheten till 
effektivt ledarskap dramatiskt på dagens multinationella marknader. 
 
Om vi ej anpassar oss förlorar vi förmodligen bara själva på det. Det är ganska troligt att Mr. 
B ej upplevde samma frustration som vi kände vid svårigheterna att bestämma mötestid. Är 
det då klokt att fortsätta göra saker som hemma? Planering blir ju faktiskt bara effektivt om 
alla inblandade ser det på samma sätt, håller tider och möten. Vi har sett både hos Mr. H och 
Mr. L att de anpassat sig efter den kultur de verkade i och bli de hybrider Jacobs (2005) talat 
om. Vi såg att de försökte gå medelvägen, skapa förståelse men samtidigt hålla sin vision 
levande.  Även hos oss själva har denna anpassning gjorts om vi jämför de känslor vi hade när 
vi kom till landet och när vi åkte därifrån. Att, som Bolman & Deal (2005) föreslår, använda 
perspektivskifte vid kulturella möten är ett måste. Att våga vidga vyerna, se på fenomen ur 
andra synvinklar och att prova andra sätt än det inuitiva. Det måste också finnas en trygghet i 
det faktum att allt inte går att känna igen och sortera. Att inte alltid lita på sina egna 
förklaringar utan att ibland ta in andra för att skapa större förståelse. Om denna trygghet inte 
finns används vår kultur som den livboj i turbulent vatten Herlitz (2004) menade och vår 
önskan att anpassa oss blir avsevärt lägre. Kulturen i oss själva är det enda som känns igen, 
om vi släpper taget tror vi att vi blir identitetslösa. Förmodligen måste personer med ständiga 
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kulturdifferrenser i sin vardag vara medveten och tillfreds med att det inte finns en sanning 
och att det finns annorlunda kulturella lager i andra delar av världen som präglar beteende och 
socialiseringsprocesser. Det är essentiellt att som ledare verkandes i andra kulturer försöka 
implementera sin vision genom beteende och kommunikation som går i linje med de 
kulturella normativ som är gällande i kulturen denne befinner sig i. 

Förslag till vidare forskning 
En kvantitativ undersökning i Kambodja baserad på IBM-studien och Hofstedes teorier är en 
självklar och mycket intressant vidareutveckling av vår undersökning. Det skulle vara givande 
att undersöka om statistik kan bekräfta eller förkasta de antaganden vi gjort under Hofstedes 
dimensioner. 
 
Att använda vår metod som observanta deltagare i andra kontexter, såsom i företag skulle vara 
intressant att genomföra enbart i aspekten ledarskap. Vi skulle under en längre tid vilja 
befinna oss på ett och samma företag för att undersökan fenomen såsom ledarskap, 
kommunikation, motivation och organisering. Vi har under vår resa funnit att vår 
undersökningsmetod är spännande, intressant och givande och skulle vilja använda denna i en 
större kontext, eventuellt i en större undersökning. 
 
En studie i syfte att undersöka hur det arbetas i ett svenskt företag med kulturella skillnader ur 
ett PA-perspektiv vore en intressant fortsättning.  
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Bilaga 1 Sökvägar 
 
För att hitta den litteratur vi använt oss av har vi gått tillväga på ett antal olika sätt:  
 
Först och främst fick vi tips om Hofstedes Organisationer och kulturer av vår handledare Ulf 
Ericsson. Vi kontaktade Carin Linander, kursansvarig PA- programmet, som vi haft som 
föreläsare i en delkurs om ledarskap för tips om litteratur inom området. Hon hjälpte oss att 
finna artiklar om ledarskap och kultur.  
 
Därefter satte vi oss ner och sökte artiklar genom Högskolan i Kristianstads biblioteks 
hemsida.(www.hkr.se) Sökord: (leadership or leader) and (culture or antropolgy) and not (stress or 
gender or personality) and Organi?ation and psychology and not (family or learning). Vi fick sammanlagt 
78 sökträffar. Abstract till dessa artiklar lästes och ett antal av dessa valde vi att ta fram i 
fulltext. Denna sökväg gav också upphov till litteratur genom att vi tittade igenom artiklarnas 
referenslistor och därifrån fick idéer till böcker som vi skulle titta närmre på.  
 
Vi har också använt oss av Lovisa på Lunds universitets hemsida för vår litteratursökning. 
(www.lub.lu.se). Våra sökord här var: organisation, kultur och ledarskap. Dessa begrepp 
användes i olika kombinationer och gav en uppsjö olika förslag på böcker. På denna hemsida 
finns det endast ett antal böcker som kommer med sammanfattning och vi valde därför att gå 
till ett antal bibliotek för att få bättre hjälp; Ekonomihögskolans bibliotek i Lund, Social och 
beteendevetskapliga biblioteket i Lund samt Universitetsbiblioteket i Lund. 
 
Arbetslivsinstitutet har även använts som sökväg. Sök ord: Ledarskap, svenskt och kultur. En 
artikel användes ur denna sökväg, Carsten von Otter, Ute och inne i svenskt arbetsliv. 
 
Samtal över disk på Malmö Statsbibliotek är ytterliggare en sökväg. Vi fick här hjälp att finna 
litteratur om Kambodja samt om svensk kultur. (Vi gjorde även artikel sök på Högskolan i 
Kristianstads biblioteks hemsida och fick nio träffar, men inget av detta material gav upphov 
till något i vår uppsats.). Fakta om Kambodja fick vi även tips om när vi var på utbildning 
med Sida om MFS- stipendiet.  
 
Vi har även använt delar av vår tidigare kurslitteratur samt uppslagsverk. 
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Bilaga 2 Faktaruta Kambodja 
 

 
  
 Officielt namn: Preah Reacheanachakr Kampuchea; Kungariket Kambodja 
 Geografisk placering: Sydostasien 

Yta: 181 035 km2 
Population 2005: 14 miljoner 
Huvudstad med invånare 2003: Phnom penh; 1 170 000 
Statsskick: Monarki, enhetsstat 
BNP per invånare 2004: 314 US$  
Livslängd: 57,4 år 
Spädbarnsdöd: 96 på 1000 födda 
(Ray, 2005, www.landsguiden.se)                                       
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