
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplevelser samt erfarenheter ifrån det 
kulturellt blandade projektet 

- PEGASUS  - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Christine Sundén 

 
 
 

  
Handledare: Claudia Bernhard 
C-UPPSATS INOM PSYKOLOGI, 10 P VT 2007 

STOCKHOLMS UNIVERSITET  
PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 



 2

 
UPPLEVELSER SAMT ERFARENHETER IFRÅN DET  

KULTURELLT BLANDADE PROJEKTET 
- PEGASUS - 

 
Härmed vill jag Tacka Alla som bidragit till denna uppsats, särskilt stort Tack till Lotta Frisk 

och Elisabeth Brage.  
 

Christine Sundén 
 

Dagens arbetsplats blir alltmer internationell och därmed multikulturell. 
Medarbetare med skilda arbets- och tillvägagångssätt, idéer, traditioner 
och normer möts på nya sätt och i nya situationer. För att dessa 
kulturmöten ska bli givande och stimulerande för alla parter, finns 
behovet av en medvetenhet för de kulturella skillnaderna. Denna studie 
är en beskrivning av vilka upplevelser och erfarenheter som fanns inom 
det kulturellt blandade projektet, ”Pegasus” på Skanska Sverige AB. 
Dessutom kartläggs förberedelser en organisation och dess medarbetare 
bör beakta. Resultatet baseras på halvstrukturerade intervjuer med åtta 
medarbetare, med god erfarenhet ifrån det gällande cross-culture, 
tvärkulturella, projektet. Dessa tolkades i enlighet med en induktiv 
tematisk analys. Studien visar på vikten av att tillägna sig och försöka få 
en så god förförståelse, uppfattning och medvetenhet som möjligt för 
vad det innebär att komma ifrån olika kulturer. Det handlar om att gå in i 
projektet med öppna ögon och se till, istället för att bortse ifrån, de 
kulturella skillnaderna så att internationella projekt kan nå bästa möjliga 
resultat.  

 
 
I världen pågår en ständig förändring och gränserna mellan länderna suddas alltmer ut vad 
gäller handel och utbyte samt mobilisering av arbetskraft. Nya tekniker, kunskaper och 
kompetenser byts över gränserna. Denna internationalisering och globalisering är antagligen 
en av de viktigaste faktorerna till varför organisationer och företag arbetar med 
mångfaldsstrategier (Mlekov & Widell, 2003). Arbetsmarknaden har hittills varit tämligen 
homogen och de flesta människor har lätt funnit sin plats. Sedan ett antal år tillbaka råder en 
mer ojämn och oförutsägbar ekonomisk utveckling. Arbetsplatsen har förändrats från att länge 
ha varit mer eller mindre nationell till att bli mer internationell och därmed multikulturell 
(Berry, Dasen, Poortinga & Segall, 2002). Individer slås till följd av det samman med en rad 
andra kulturer (Holm-Löfgren, 1995). Människor med andra arbets- och tillvägagångssätt, 
idéer, traditioner, normer och livsstilar möts på nya sätt och i nya situationer. 
Skärningspunkten som uppstår däremellan, i mötet med nya kulturer, borde ge upphov till 
fruktbara möjligheter för arbetet. För att dessa kulturmöten ska bli givande och stimulerande 
för alla berörda parter, finns behovet av kunskap för den egna kulturen och den nya, samt en 
medvetenhet för de kulturella olikheterna (Holm-Löfgren, 1995). För att berika dessa 
kulturkontakter och nå positiva resultat är det viktigt att alla inblandade försöker förstå vad 
det innebär att vara en del av en kultur och hur varje kultur påverkar sina medlemmar till att 
agera efter vissa mönster (Herlitz, 1999).  
 
Det har under de senaste åren forskats en hel del och flera publikationer har givits ut kring 
fenomenet ”cross-culture”. Kanungo (2006) diskuterar ”cross-culture” som den globala 
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normen där möjligheter, kunskaper, teknologi och erfarenheter blir mer lättillgängliga och 
vidare bidrar till det optimala arbetssättet. För att lyckas med denna globala norm krävs en 
insikt och förståelse för interaktionen, mellan olika perspektiv och kulturella skillnader samt 
vilka möjligheter dessa utgör. Det är viktigt att företag har en tydlig organisationskultur, som 
utgör riktlinjer som syftar till en mer homogen arbetsplats i färd med att skapa ”ett nytt sätt att 
arbeta”. Det handlar om att utarbeta en gemensam lösning och acceptans för de kulturella 
olikheterna. Ett steg i detta arbete menar Kanungo (2006), precis som Hofstede (1991) och 
Tromepnaars (1993), är kulturell träning. Det ska tydliggöra och belysa de kulturella 
skillnaderna och förhoppningsvis, i högre utsträckning, bidra till mer strategiska möjligheter i 
skapandet av en miljö där olikheter är accepterade och värdefulla. Tromepnaars (1993) 
belyser skillnaderna utifrån de kulturella faktorerna; relationen mellan anställda, sätt att tänka 
och lära, kommunikation mellan individer, sätt att förändra, sätt att motivera och belöna.  
 
Det talas idag alltmer om det så kallade ”diversity management” arbetet, vilket handlar om 
ledning av olikheter och mot en organisation där alla medarbetares resurser tillvaratas till fullo 
(Mlekov & Widell, 2003). Metoden syftar till att hantera mångfalden i organisationen som en 
resurs. För ett alternativt ledarskap krävs en medvetenhet om den kulturella olikheten. Målet 
är bland annat att skapa organisatorisk effektivitet. Detta diversity arbete är alltså ett 
långsiktigt ledarskapsarbete som skall genomsyra organisationen och dess medarbetare. Det 
kommer alltid att finnas kulturellt betingade skillnader mellan människor av olika nationalitet 
(Lewis, 1997). Dessa kulturella skillnader ska dock inte betraktas som något negativt, utan 
snarare som en berikande företeelse. Att medvetandegöra dessa kan medföra oanade fördelar, 
dels genom en större förståelse för omvärlden och dels genom att kunna utforma 
verksamheten på ett mer lönsamt sätt. Människor från olika kulturer delar många 
grundläggande begrepp, men de betraktar dem utifrån olika utgångspunkter och perspektiv 
(Berry m fl., 2002; Herlitz,1999; Lewis, 1997). 
 
Kultur  
Lee (1996) menar att den största boven, för de allra flesta internationella affärsproblemen, 
utgörs av medarbetarnas omedvetenhet för den egna kulturen och dess värde. Ju högre 
kulturell kompetens som finns i organisationen, samt hos medarbetarna, desto lättare är det att 
skapa ett fungerande samarbete, där människor från olika kulturer kan berika varandra både i 
arbetet och i livet (Holm-Löfgren, 1995). Det finns tydliga mönster inom varje kultur (Lewis, 
1997). Den amerikanska eller den europeiska individens beteende för en viss situation kan 
oftast förutsägas, förklaras och hanteras. Karaktärsdragen för vad kulturbegreppet innehåller 
är mer eller mindre identiska inom de flesta institutioner. Hofstede (1991), Czinkota och 
Ronkainen (1993) och Trompenaars (1993) är alla överens om att kultur baseras på språk, 
kommunikation, ekonomi, religion, politik, sociala instanser, klass, värderingar, status samt 
attityder. Kultur kan dock definieras på många olika sätt (Herlitz, 1999). Kultur kan anges 
som en gemensam livsform, människor med gemensam kultur reflekterar likartat över 
omvärlden (Berry m fl., 2002; Herlitz, 1999). De strävar efter likartade belöningar och 
beteendet för dessa individer är i stort detsamma. De har en tämligen gemensam världsbild, 
det vill säga en uppfattning om hur saker och ting bör vara och hur det faktiskt är. Kulturen 
anger också hur stora avvikelserna kan vara för att vara tillåtna. I arbetskulturen ingår 
uppfattningar om hur individens beteende skall vara i en rad situationer. Hur skall människor 
hälsa, vara klädda, hur är synen på att hålla tider och hur begärs ordet på ett sammanträde. 
Kultur handlar om att komma till ett nytt ställe där det redan finns fasta mönster, där normer, 
regler och beteenden är fastställda och godkända sedan lång tid tillbaka (Holm-Löfgren, 
1995). Kultur är en livsform som återspeglas i många forum. Det är vad människan tänker, 
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gör och producerar. Det handlar om gemensamma, outtalade överenskommelser, så kallade 
tysta överenskommelser (Berry m fl., 2002; Herlitz, 1999). 
   Jag- och Vi-kulturer. 
Herlitz (1999) talar även om olika varianter av kulturer, så kallade ”Jag-kulturer”, där 
betoningen är stark på den enskilda individen, och ”Vi-kulturer” där individen i första hand 
ses som medlem i en grupp. Det är två så kallade kontrastkulturer. Geert Hofstede (1991) 
belyser dessa som maskulina (dvs. jag-kulturen) samt feminina (dvs. vi-kulturen). I maskulina 
kulturer värderas framgång, pengar, belöningar och ägodelar högst. Medan i den feminina 
kulturen anses personliga relationer, livskvalitet, fysisk miljö och social service och 
omvårdnad som viktigt. Det symboliserar en kultur som tar hand om medlemmarna. Något 
som blir väldigt viktigt för de som lever i en ”Vi-kultur” är att vidmakthålla harmoni och 
balans med sina medmänniskor (Herlitz, 1999; Hofstede, 1991). För att bevara harmonin 
inom gruppen undviker medlemmar av denna kulturvariant gärna direkta konflikter. Till 
skillnad från ”Jag-kulturen” där individen i regel har ett stort ansvar för det egna livet. I 
samhället blandas element från båda kulturerna, men det går ofta att urskilja en starkare 
tendens åt det ena eller det andra hållet. 
 
Ingen organisation existerar utan någon form av ledning, det vill säga individer med auktoritet 
som ställer upp regler för ett system (Lewis, 1997). På vilket sätt en organisation struktureras, 
ett kollektivt eller ett mer individuellt ledarskap, avspeglar vanligtvis hur kulturen är 
organiserad (Holmgren & Åkerblom, 2006; Lewis, 1997). Eftersom olika samhällen har olika 
grundläggande värderingar, är även ledarskap och företagsorganisation ofrånkomligen 
kulturbundna företeelser. Det finns stora variationer på hur ett företag kan organiseras. Det 
finns inte två kulturer som ser innebörden av begrepp som auktoritet, hierarki eller optimal 
organisation på samma sätt (Holmgren & Åkerlund, 2006). När ett företag etableras 
internationellt uppstår ofta ett behov av att anpassa normer och strukturer till hur omvärlden 
fungerar. Djupt rotade kulturellt betingade värderingar och beteendemönster kommer 
emellertid att bjuda starkt motstånd mot sådana förändringar. 
  
   Storbritannien, Sverige och USA. 
Den brittiska företagsledningen har många drag som tillhör den förgångna tiden och präglas 
än idag i viss mån av både feodala drag och influenser från det brittiska imperiet (Lewis, 
1997). Det stolta minnet av att en gång ha härskat över enorma landytor dröjer kvar i det 
nationella medvetandet. Storbritannien är fortfarande ett klassamhälle och status baseras i viss 
utsträckning på börd, titel och släktnamn. Terry (1979) identifierar individualism, 
självkontroll, konservatism, ärlighet, tillit och klassmedvetenhet som några av de typiskt 
engelska karaktärsdragen för organisationens medlemmar. Om en situationen kräver det kan 
brittiska chefer vara tuffa och hänsynslösa (Lewis, 1997). Brittiska företagsledare är produkter 
av en lång tradition, som ibland yttras i form av en viss mentalitet som kan göra det svårt för 
dem att förstå hur människor som tillhör andra kulturer tänker (Lewis, 1997; Terry, 1979). 
Vid internationella sammankomster har de ett naturligt verbalt överläge. De tar dessutom ofta 
med sig djupt rotade vanor även utomlands. Denna ovilja eller kanske rädsla för förändring 
kan te sig något ”O-professionellt” samt skapa problem vid internationella samarbeten. Inom 
brittiska företag existerar inget utbrett slöseri med tid och de anställda sätter en ära i att utföra 
arbetsuppgifter noggrant. Lagarbete uppmuntras, samtidigt som konkurrensen individer 
emellan kan vara hård. Det är inget ovanligt att chefer har direkta kommunikationslinjer till 
vissa underordnade.  
 
Den svenska synen på ledarskap och management skiljer avsevärt från andra europeiska 
modeller (Lewis, 1997). Liksom det svenska samhället i stort är svenska företag 
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huvudsakligen demokratiska (Hofstede, 1991; Holmgren & Åkerlund, 2006; Lewis, 1997). 
Chefen håller ofta en låg profil. Det moderna svenska jämlikhetsidealet har gamla rötter till 
demokratiska principer sedan flera hundra år tillbaka och genomsyrar än idag till stor del den 
svenska organisationen samt ledarstilen, svensk företagsledning är decentraliserad och 
demokratisk (Hofstede, 1991; Holmgren & Åkerlund, 2006). Avståndet mellan de olika 
maktnivåerna är litet och chefer är i allmänhet tillgängliga för underordnad personal. Det 
finns till och med en lag (MBL) i Sverige som stadgar att alla viktiga beslut måste diskuteras 
med de anställda innan de kan genomföras (Lewis, 1997). Det råder ett kollektivt 
beslutsfattande, vilket kan medföra att beslut fördröjs avsevärt (Holmgren & Åkerlund, 2006; 
Lewis,1997). Detta kontrasterar skarpt mot förhållandena inom till exempel många 
amerikanska företag, där individuella övertygelser dominerar (Bloom, 1987). Några av de 
karaktärsdrag som Lewis (1997) tar upp, som faktiska svagheter, hos de svenska 
medarbetarna lyder enligt följande: ”ovilja att hamna i konflikt eller ta ställning, rädsla för 
konfrontation samt beroendet av teamet för att ta initiativ” (sid. 248.). Både brittiska och 
amerikanska chefer blir ofta frustrerade på grund av de ständiga konsultationerna på alla 
nivåer, oändliga möten, vanemässigt uppskjutande av beslut, extrem försiktighet, dunkel 
personalpolicy, oklara riktlinjer från chefer etc., när de arbetar med eller inom svenska företag 
(Holmgren & Åkerlund, 2006; Lewis, 1997). Istället för att ge direktiv och direkta order ger 
den svenska chefen oftast anvisningar, som snarast har karaktären av förslag, samt delegerar 
befogenheten att utföra den specifika uppgiften till underordnad personal.  
 
Rätten att gå en egen väg var utmärkande för de tidiga amerikanska nybyggarna och har 
kommit att känneteckna den amerikanska mentaliteten alltsedan slutet av 1700-talet (Lewis, 
1997). Denna karaktär kom att ge upphov till de typiskt amerikanska särdragen och 
värderingarna: snabbhet var en förutsättning samt individuellt handlande för det egna intresset 
(Bloom, 1987; Lewis,1997). Initiativ och förmåga blev ledord. Inom företaget hålls den 
amerikanska individualismen, som så starkt genomsyrar hela samhället, i schack genom 
strikta rutiner och flitig skriftlig dokumentation. Amerikanska chefer tillåts fatta beslut på 
egen hand. Det gäller att hela tiden uppvisa resultat. Tid är pengar och amerikaner blir otåliga 
när européer hakar upp sig på detaljer vid förhandlingar. Bloom (1987) fann även att 
amerikaner ofta använder en mer direkt kommunikation. Européerna har dock svårt att 
förlikas med amerikanernas informella uppträdande (Lewis, 1997). Amerikaner är obotliga 
optimister och starkt framtidsorienterade, de är heller inte rädda för utmaningar eller 
konkurrens. Dessa amerikanska egenskaper, tillsammans med britterna, skiljer dem ifrån de 
svenska medarbetarna.  
 
Kommunikation 
Upplevelsen av vilsenhet och frustration den första tiden, i det nya kulturella mötet, är en 
naturlig del av processen (Holmgren-Löfgren, 1995). I detta möte spelar kommunikation en 
viktig roll. Kommunikation definieras här som att göra någonting gemensamt. Det kan vara 
att överföra ett budskap och bli förstådd eller att komma i kontakt på olika sätt med varandra 
(Gallios, Gardner, Jones & Watson, 2006; Holmgren-Löfgren, 1995). Kommunikation över 
kulturgränserna kan vara problematiskt och medföra många missförstånd på grund av skilda 
språk, erfarenheter etc. Kommunikation mellan två individer ifrån två olika kulturer ökar 
riskerna för att kodning och deschiffering sker efter olika mallar (Berry m fl., 2002; Gallios m 
fl., 2006; Herlitz, 1999; Lewis, 1997; Roberson & Stevens, 2006). En utsänd kod kan finnas 
hos mottagaren men betyda någonting annat. Den utsända koden kan likaså vara helt okänd 
för mottagaren. Kommunikation behöver inte alltid vara en medveten handling, det vill säga 
människan lämnar meddelanden till varandra, till omvärlden, oavsiktligt (Herlitz, 1999). Det 
har till exempel gjorts ett antal studier för hur individer uttrycker känslor via ansiktsuttryck 
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eller andra gester och huruvida detta visar skilja emellan olika kulturer (Berry m fl., 2002). 
Det är just i mötet med andra kulturer som individen är särkskilt utsatt för risken att lämna 
meddelanden som inte är avsedda (Berry m fl., 2002; Herlitz, 1999). Det kan handla om 
individens handlande  eller dennes språk som kan orsaka reaktioner som denne inte har en 
aning om. Omedvetna signaler förekommer både i den icke-verbala kommunikationen som i 
den verbala kommunikationen. Människan uppfattar, tolkar och förknippar signaler, symboler 
och beteenden (Berry m fl., 2002; Herlitz,1999; Roberson & Stevens, 2006) . Ofta tolkas den 
utsända signalen rätt men ibland uppstår missförstånd. Människan tillskriver det sagda eller 
gjorda en annan betydelse än vad som var avsett. Risken att budskapet inte når fram ökar 
betydligt när det gäller kommunikation mellan människor med olika kulturella bakgrunder.  
 
   Verbal och icke verbal kommunikation. 
När det gäller verbal kommunikation är ordvalet av stor betydelse, menar Herlitz (1999) och 
Roberson och Stevens (2006) och Berry m fl (2002). Det är viktigt att de som kommunicerar 
menar samma sak med orden. Själva ordvalet är en vanlig källa för missförstånd. Tonfallet 
och uttalet är också något som är viktigt när det gäller verbal kommunikation, vilket naturligt 
kan vara problematiskt för en person ifrån en annan kultur och med ett annat språk. Om orden 
säger en sak och intonationen en annan blir lätt intonationen avgörande för hur budskapet 
uppfattas (Berry m fl., 2002; Herlitz, 1999). Det talade ordet betyder alltså förhållandevis lite 
i den totala kommunikationen mellan människor, då det som sagt handlar mycket om vilken 
betydelse individerna ger orden (Roberson & Stevens, 2006). Till den verbala 
kommunikationen hör också aspekter som i vilken ordning saker tas upp, hur ordet begärs, 
pausering och så vidare (Herlitz, 1999). I USA finns till exempel möjligheten att avbryta och 
därigenom ta initiativet (Lewis, 1997; Bloom, 1987). Sådana ageranden utanför det normala 
samtalet, som vid ordnade möten, ställer svensken i en brydsam situation eftersom det är ett 
sätt som svenskar vanligtvis uppfattar som oartigt och ”buffligt”. Den svenska medarbetaren 
har ofta mycket och värdefullt att tillföra diskussionen men kan få svårt att få ordet i en sådan 
situation.  
 
I det talade språket används ord och uttryck som är inordnade efter varandra efter vissa 
mönster för att ge språket den mening som avses med det (Berry m fl., 2002; Herlitz, 1999). 
Ett sådant mönster kallas språkets grammatik. Grammatiken är nödvändig för meningens 
konstruktion och innebörd. Grammatiken är självklar för den som lärt sig språket från början. 
På samma sätt kan det talas om en kulturell grammatik (Herlitz, 1999). Om individen ifråga 
inte har grepp om den kulturella grammatiken, som en medarbetare ifrån den andra kulturen 
använder, är det svårt för denne att göra en rätt tolkning av vad den andre personen menar/vill 
meddela (Gallios m fl., 2006; Herlitz, 1999). Det leder lätt till missförstånd. I dessa fall 
handlar det om beteenden, värderingar, symboler, regler och dylikt. Ofta uppfattar människan 
det kommunicerade efter den egna grammatiken (Berry m fl., 2002; Gallios, 2006; Herlitz, 
1999; Roberson & Stevens, 2006). Det är en ”grammatik” som är lika självklar, naturlig och 
styrande som den språkliga grammatiken. Den kulturella grammatiken kan sägas utgöra den 
tysta överenskommelsen som tidigare berördes (Berry m fl., 2002; Herlitz 1999). Mycket av 
det människan tänker och gör, görs på en låg medvetandenivå (Herlitz, 1999). Det gäller 
naturligtvis för alla människor i alla kulturer i alla samhällen. Det är bland annat denna 
automatik som ibland gör kommunikation över kulturgränserna svår och frustrerande. De 
tysta överenskommelserna ser inte likadana ut i alla kulturer. 
  
Syfte och frågeställning 
I mitt mentorskap (via PAO-programmet på Stockholmsuniversitet), på Skanska Sverige Hus 
Stockholm Syd, kom jag i kontakt med detta fenomen. Därmed väcktes mitt intresse samt 
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lades grunden och idén till denna studie. Skanska ingick, sommaren 2006, i ett så kallat 
”consortium-projekt” mellan Skanska Sverige och Skanska USA (Skanska UK kom även att 
inblandas), vilket handlar om att bygga Pfizers nya läkemedelsfabrik och lokaler i Strängnäs 
(det så kallade Pegasus projektet). Syftet är att tillsammans, med respektive lands 
specialkompetenser, driva detta projekt i hamn. Jag har, via mentorskapet, fått möjligheten att 
delta vid vissa förberedelser inför projektet, vilket vidare har gett mig en viss förförståelse 
samt inblick för ämnet. Medarbetare ifrån USA och England har placerats, i anknytning till 
projektet, här i Sverige. Projektet och arbetsgruppen består alltså av medarbetare ifrån olika 
delar av världen, olika ”businessunits” inom Skanska, med dess kulturella olikheter och allt 
vad det innebär. 
 
Syftet med denna studie var att belysa medarbetarnas upplevelser samt erfarenheter, inom det 
specifika projektet, av kulturella olikheter samt att belysa vilka för- och nackdelar dessa typer 
av ”cross culture” arbeten medför. Hur kan organisationen och individen förberedas inför 
dessa samarbeten? Hur kan eventuella konflikter, som uppstår på grund av de kulturella 
olikheterna, förebyggas? Kan organisationen i praktiken leva upp till visionen, som ofta 
levereras ”uppifrån”, kring idéer och tankar om kulturellt blandade projekt- och 
arbetsgrupper? Jag ville även ta reda på hur de kulturella olikheterna inom den specifika 
arbetsgruppen uttrycktes och vad organisationen och medarbetarna kan lära sig utifrån de 
kulturella skillnaderna.  
 
 

M e t o d 
 
Syftet med denna studie var inte att bekräfta en redan befintlig teori, utan att mer explorativt 
undersöka medarbetarnas upplevelser samt erfarenheter utifrån pågående ”cross-culture” 
projekt inom Skanska Sverige, därför användes en induktiv tematisk analysmetod. Jag har 
därmed inte utgått ifrån någon specifik teori eller hypotes. Det betyder att inga förväntningar 
fanns på resultatet innan påbörjad datainsamling, utan genom att intervjua deltagarna 
tillägnades en djupare förståelse och kunskap för undersökningsområdet, syftet och 
frågeställningen. Det som framkom styrde sedan litteratursökningen kring fenomenet. 
 
Undersökningsdeltagare 
I denna studie användes ett tillgänglighets- och bekvämlighetsurval. De åtta 
undersökningsdeltagarna, 3 kvinnor och 5 män, kontaktades via mail. I mailet beskrevs syftet 
med undersökningen, att deltagandet var frivilligt samt konfidentiellt. De tillfrågade 
deltagarna var åtta medarbetare vilka representerade de tre inblandade nationaliteterna 
(Sverige, England och USA), olika befattningar och olika delar av projektet. 
Undersökningsdeltagarna arbetar med alltifrån mer teoristyrda och övergripande uppgifter, så 
som personalfrågor samt ekonomi styrning, till att inneha ett säkerhets- och arbetsmiljöansvar 
samt en mer ledarroll ute i projektet. En av de deltagande var dessutom en extern 
kulturkonsult, som specifikt anlitats för projektet. Till skillnad från övriga deltagare arbetar 
två av undersökningsdeltagarna på Skanska i USA (Skanska USA Building/New Jersey samt 
Skanska USA Civil/Queens). Deltagarna har god erfarenhet av tidigare Skanska projekt. Tre 
av deltagarna har en liknande erfarenhet ifrån tidigare ”cross-culture” projekt inom Skanska. 
Liknanden erfarenheter från tidigare arbeten, utanför Skanska, fanns också bland deltagarna. 
 
Datainsamling  
Data samlades in med hjälp av enskilda halvstrukturerade intervjuer med de utvalda 
deltagarna. Intervjun genomfördes på vardera informants arbetsplats, i en ostörd och så pass 
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neutral och så trygg miljö som möjligt för den intervjuade personen. Utgångspunkten för 
intervjun utgick ifrån det avgränsade och specifika syftet, utifrån vilken en svensk samt en 
engelsk intervjuguide utarbetades med tillhörande stödfrågor (se bilagor). Tidsramen för 
respektive intervju blev mellan 45-60 minuter.  
 
Etiska aspekter 
Undersökningsdeltagarna fick först en skriftlig information angående undersökningen och 
dess syfte samt en instruktion om hur den kommande intervjun skulle genomföras. Det 
förmedlades att varje intervju skulle spelas in på band samt att materialet sedan var tänkt att 
användas för transkribering inför kommande studie. Det meddelades även att jag, som 
intervjuare, var den enda personen som lyssnade på banden och att intervjupersonerna var 
anonyma samt att allt material skulle behandlas konfidentiellt. Vid intervjutillfället fick de 
även en muntlig instruktion inför intervjun. Deltagarna informerades att de hade rätt att 
avbryta intervjun när de ville samt att låta bli att svara på sådant de inte kände sig bekväma 
med. De erbjöds även att i efterhand ta del av resultatet.  
 
Analys  
Som analysmetod användes en induktiv tematisk analys. Analysprocessen följde, i så stor 
utsträckning som möjligt, tillvägagångssättet för induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). Till 
en början transkriberades intervjuerna ordagrant, därefter lästes dessa noggrant igenom, för att 
kunna bilda en helhet och en så god överblick som möjligt. Nyckelord plockades ut utifrån 
detta material samt skedde en tematisering för olika områden av vikt. För varje tema lästes 
intervjutexterna igenom ytterligare och därifrån togs allt ut som passade in under detta tema. 
Därefter fick varje tema ett slutgiltigt namn och innebörden för dessa definierades mer exakt 
samt vilka fenomen som ingick. Slutligen tolkades texten och materialet, som tillhörde 
respektive tema, och sammanfattades för att få en bild av dess innebörd. Litteraturen lästes 
efter tematiseringen av materialet som följd av den valda analysmetoden. Huvudkategorierna 
återfinns som huvudrubriker i resultatdelen nedan. 
  
 

R e s u l t a t 
 

Resultatet som följer nedan är avsett att beskriva medarbetarnas upplevelser samt erfarenheter 
av kulturella olikheter ifrån det specifika ”cross-culture” projektet mellan Skanska Sverige, 
Skanska USA och Skanska UK. Dessutom är syftet att belysa hur organisationen och 
individen förberedde inför detta samarbete. De teman som har kunnat urskiljas ifrån det 
analyserade materialet lyder enligt följande: 
 

1. Kommunikation: Olika sätt att kommunicera, både språkligt och kulturellt, upplevdes 
som en av de största orsakerna till att problem och missförstånd uppstod inom 
projektet. Kommunikationsbristerna ledde vidare till känslor av frustration och ilska.    

2. Struktur och regler i arbetet: Skillnader beträffande arbetsstrukturer och regler inom 
arbetsprocessen mellan de olika kulturerna gav också upphov till frustration, 
missförstånd och förändring.  

3. Att komma till en ny kultur: Förändringen och omställningen att komma till en ny 
kultur påverkade den enskilda projektmedlemmen och upplevdes ibland som 
problematisk, men ansågs även som en berikande erfarenhet. 

4. Positiva samt negativa aspekter av det kulturella samarbetet: När projektdeltagarna 
kommit över barriären och funnit en förståelse för de kulturella skillnaderna kunde de 
också finna nyttan i dessa.     
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5. Viktiga förberedelser inför arbeten med internationella projekt: En insikt och djupare 
förståelse, med bland annat hjälp ifrån den externa kulturkonsulten, för vad dessa 
internationella projekt handlar om när det gäller påverkan av de kulturella 
skillnaderna, var en betydande investering. 

 
Kommunikation 
Kommunikation var en faktor som i hög grad kom att påverka mötet och interaktionen i 
arbetet i det kulturellt blandade projektet. Det var en av de faktorer där upplevelsen av 
olikheterna, mellan medarbetarna ifrån de olika länderna USA, England och Sverige, var stor. 
Skillnaden upplevdes som ett resultat av att individerna kom ifrån olika kulturella bakgrunder 
och därmed hade skilda uttryckssätt både språkligt och beträffande innebörd, tolkning, 
mening och värdering. Deltagarna uppfattade att kommunikation kom att inbegripa så mycket 
mer än bara det talade språket. Det handlade inte bara om kommunikationen i mötet mellan 
olika människor, utan även om kommunikationen mellan medarbetarnas position i projektet 
samt kommunikation över den kulturella gränsen. Att hitta ett sätt att kommunicera innebär 
också att hitta ett sätt att lära känna varandra och förstå varandra, vilket enligt medarbetarna 
kommer med tiden. Vägen dit var dock inte alltid enkel. Upplevelsen av att inte kunna 
förmedla innebörden och tydliggöra något, som annars i arbetet är en självklarhet, var stark 
och frambringade känslan av frustration och maktlöshet, framförallt hos de svenska 
medarbetarna. Främst de svenska projektmedlemmarna upplevde känslan av inkompetens i 
yrkesrollen på grund av dessa kommunikationsproblem. En av de svenska medarbetarna sa till 
exempel; 
 
”Sen är det ju språket också som har varit en barriär, vilket har gjort att många har känt sig 
obekväma i sin yrkesroll. Man är väldigt kompetent i sin yrkesroll och har jobbat i massor 
med år men på grund av kommunikationssvårigheter så känner man att allt blir omständligt.” 
 
Kommunikation utgör ett viktigt redskap i arbetet. I yrkesrollen fanns förväntningar på 
medarbetarna att använda en viss typ av kommunikation i mötet med den andra kulturen, på 
grund av dess normer och värderingar. Något som återigen upplevdes starkast ifrån den 
svenska  sidan; 
 
”..där har jag lärt mig att när man skall jobba med amerikanare och engelsmän är det viktigt 
att tänka på hur man kommunicerar, vem man kommunicerar med, på vilket sätt man 
formulerar sig både i möten och på telefon eller i skrift. Små enkla redskap vilket gör att man 
undviker de största missförstånden samt förenklar arbetssättet om man förstår dessa så kallade 
koder.” 
 
Missförstånd på grund av bristande kommunikation kunde, som sagt, handla om vem 
informationen, utifrån medarbetarens kultur, ansågs höra hemma hos. Amerikanarna och 
engelsmännen upplevdes som väldigt hierarkiskt styrda, vilket i vissa fall förbryllade 
svensken. Information som annars i den svenska kulturen skulle ha kommunicerats 
”tvärsöver”, så som en av medarbetarna uttryckte det, kommunicerades ”rakt upp” istället, 
vilket alltså ledde till onödiga problem och missförstånd. 
 
Den svenska kulturens sätt att kommunicera upplevdes som väldigt rakt på sak och konkret i 
vissa sammanhang. Amerikanarna och engelsmännen inledde gärna det professionella 
samtalet med en artighetsfras samt ett mer allmänt socialiserande, innan samtalet ledde till 
kärnfrågan. Hur projektmedlemmen kommunicerar ger också en bild av deras inställning till 
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en viss sak. Svenskarna uppfattades i många fall som mer negativt inställda, då amerikanarna 
ansåg att de ofta talade om problemen istället för möjligheterna.  
 
I de allra flesta fall, där kommunikationsproblem uppstod, var det den kulturella bakgrunden 
och dess skillnader som var orsaken. Medarbetarna uttryckte egentligen samma sak, men 
problemen uppstod i och med olikheterna i sättet att göra det på. Detta var något 
medarbetarna med tiden lärde och fick förståelse för. Kulturkonsulten förklarade det som 
kommunikation utifrån olika kulturella bakgrunder och värderingar. Hon menar att svenska 
individer har vuxit upp i ett samhälle där gruppen och ”Vi:et” nästan är viktigare än ”Jaget”. 
Att som svensk använda för mycket av ”Jaget” i en grupp anses ofta vara utstickande och det 
ses inte med blida ögon. Denna individ riskerar då att uteslutas från gruppen, förklarar 
konsulten vidare. Samhörigheten till gruppen har stor betydelse i det svenska samhället och 
därmed speglar det även delar av arbetslivet. Detta ledde också till missförstånd under 
exempelvis en mötessituation där svensken oftast, ifrån den amerikanska och engelska sidan 
sett, uppfattades som tyst och därmed inkompetent. Amerikanarna ifrågasatte dennes närvaro 
då ”denne ändå inte hade något att säga eller tillföra”. Svensken upplevdes alltså som mer 
grupporienterad tillskillnad ifrån till exempel amerikanarna i detta fall. Amerikanarna var ofta 
mer individualistiska. De talar mer i jag form och hävdar den egna personen framför de andra 
i gruppen, vanligt är till exempel uttryck så som ”Jag gör det här” eller ”Jag kan…”. Det kan 
således uppfattas som väl skrytsamt ifrån den svenska sidan, men så är oftast inte fallet. Det 
handlar just om den kulturella betingelsen, menar kulturkonsulten. Det är dessutom ofta en 
tävlan mellan individerna i dessa kulturer och därmed måste ”Jaget” hävdas, förklarar 
konsulten. Vidare förklarar hon hur de amerikanska individerna ofta är fostrade till att 
uttrycka ”Jaget” och att mer eller mindre marknadsföra den egna personen. Det är inte alls 
svensken på samma sätt och därmed kunde denne också uppfattas inneha en mer negativ 
inställning. Där fanns och finns en stor kulturell skillnad, menar hon. Ytterligare en situation, 
där detta fenomen kom att speglas, var då amerikanen frågade den svenska medarbetaren om 
”han kunde göra det här…”, svaret blev då ofta ”ja, det kan vi ordna…”. Utan att tänka på 
det la den svenska medarbetaren in ordet vi i meningen, därför han kanske måste förankra i 
gruppen och kolla med kollegorna först. En konsekvens av, som präglar och är typiskt för den 
svenska kulturen säger kulturkonsulten. En av de amerikanska medarbetarna menade att i 
denna situation hade en amerikan definitivt sagt ”Ja, det fixar jag!”. Denna typ av situation 
medförde att amerikanarna, till en början, uppfattade de svenska medarbetarna som osäkra 
och veliga då beslut skulle tas. Det ledde vidare till en brist på tillit i vissa situationer. 
Konsulten ansåg därför att det blev extra viktigt att förklara detta fenomen för alla 
involverade.  
 
Svensken kom även att uppfattas som konflikträdd av de internationella medarbetarna, vilket 
var ytterligare en konsekvens av denna kulturella olikhet vad beträffar uttryckssätt för det 
kommunicerade, förklarar konsulten. Den mest påtagliga situationen var återigen 
mötessituationen, där främst amerikanen var den som argumenterade och till och med 
uppfattades som högljudd. Kommunikationsbristerna blev som mest påtagliga till en början 
för den specifika situationen. Medarbetarna upplevde frustration och ilska sinsemellan, då det 
pratades förbi varandra och utifrån olika utgångspunkter. 
 
Upplevelsen, från alla de inblandade parterna, var att framförallt de amerikanska 
medarbetarna hade en mer direkt jargong. De kunde till exempel säga ”Jag vill ha det här 
gjort”, på vilket den svenska medarbetaren oftast svarade ”jag skall försöka, jag skall se vad 
jag kan göra”. I USA räcker det emellertid inte med att säga att man bara skall försöka. 
Amerikanarna ville höra att ”jag gör allt i min väg för att fixa det här”, det förväntades ett 
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mer direkt svar. Antingen så var det ”ja” eller ”nej”. Återigen kom det att handla om de 
kulturella skillnaderna i sättet att ge uttryck för något. Egentligen menade svensken och 
amerikanen samma sak, de strävade åt samma håll, men det var svårt för alla parter att ställas 
inför detta innan en förståelse för fenomenet kommit till stånd. 
 
Det officiella språket i projektet var i huvudsak engelska, vilket de svenska medarbetarna till 
en början ansåg vara en barriär att komma över. Skillnaden upplevdes som stor från att prata 
vardagligt ”small talks” till att börja prata jobbengelska, så som tekniska översättningar. 
Särskilt i situationer då individen blev irriterad eller väldigt engagerad och därmed var mån 
att få fram den personliga åsikten. Känslan av att varken kunna eller våga uttrycka det som 
önskades gjorde att svenskarna till en början, återigen, uppfattades som tystlåtna. 
Språkförbistringarna ledde också till en del missförstånd, då färdigheten av det engelska 
språket inte alltid var så god som önskad. Ofta är, heller inte, talspråket och det skriftliga 
språket detsamma menade en av de engelska medarbetarna. Detta medförde att tekniska 
dokument och andra kontrakt ibland blev svårskrivna och svårtolkade för svenskarna. 
Svårigheterna med språket ledde till att arbetsuppgifter som i normalfallet ansågs vara lätta 
plötsligt kom att bli svåra och tidskrävande; 
 
”Man ska skriva ett enkelt mail men när jag ska göra det på engelska så tar det timmar istället. 
Eller skall jag sitta på ett möte så kanske jag måste förbereda mig på ett annat sätt, då jag inte 
känner mig trygg med språket.” 
 
Medarbetarna gick in med tanken att alla inblandade i projektet pratar och förstår engelska. 
Det var också riktigt, men något de i efterhand fått en djupare insikt och förståelse för är att 
alla värderar det engelska talade ordet på olika sätt. Innebörden av ett ord uppfattas och 
förstås inte alltid på samma sätt. Även hur ordet uttrycks påverkar dess mening och innebörd. 
Därför går det inte att sitta på ett möte och fråga ”have we understood?” och få till svar ”Yes, 
we have understood”, för vad menade var och en egentligen, påpekade kulturkonsulten. 
Vidare förklarade kulturkonsulten att Skanska är ju ett stort internationellt företag, men hur 
Skanska Sverige värderar det skrivna ordet är inte samma sak som hur Skanska USA eller 
Skanska UK värderar det. Allt som är skrivet tolkas på olika sätt beroende på vem som läser 
det. Amerikanen till exempel läser utifrån den amerikanska kulturen, medan svensken läser 
utifrån den svenska kulturen. Det är något som alla i projektet fått erfarenhet ifrån och en av 
orsakerna till varför en del av missförstånden uppstod. 
 
Ytterligare en erfarenhet, vad gäller det talade språket för de svenska medarbetarna, blev 
insikten om att det är av stor vikt att använda rätt ordval. Innebörden kan annars bli något helt 
annat än den ursprungliga tanken. Engelskträning blev ett viktigt led i utvecklingen, dock var 
tiden begränsad och knapp. Det handlade om mycket hårt arbete och långa arbetsveckor och 
därför fanns inte orken att ägna fritiden till språkstudier. 
 
Struktur och regler i arbetet  
Detta är ett projekt inom läkemedelsindustrin, därför uppstod skillnader i arbetsprocessen 
först och främst på grund av det. Läkemedelsbranschen kräver vissa specifika arbetsrutiner 
och krav av byggprocessen, vilket svenskarna inte var vana vid eller hade tidigare 
erfarenheter av. Det var också därför expertis ifrån USA och England tillkallades. Eftersom 
beställaren var amerikansk, samt designen gjord av ett brittiskt bolag, kom projektet därmed 
också att skilja ifrån de vanliga Skanska projektet, som svenskarna annars var vana vid. Det 
kom nu att handla om ett internationellt byggprojekt med dess affärsmodell och arbetssätt.    
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Ytterligare en olikhet utöver kommunikation, som alla medarbetare upplevde samt fick 
erfarenheter ifrån, var skillnaden mellan den svenska arbetsstrukturen, dess arbetsregler och 
arbetsrutiner gentemot det amerikanska och engelska arbetssättet. Det svenska arbetssättet 
upplevdes som mer jämställt där medarbetarna ofta var måna om att jobba tillsammans som 
en grupp, ett team. Det fanns inte, på samma sätt som i den amerikanska organisationen, lika 
tydligt uttalade ledargestalter eller chefspositioner i det svenska projektet. Ofta får de svenska 
medarbetarna gärna vara med att tycka och bestämma oavsett position. Det är något som 
anses vara positivt ifrån den svenska sidan, ”ju fler desto bättre”. Svensken upplevdes också 
som mer självständig i yrkesrollen med ett större eget ansvar och befogenhet. En svensk 
säger; 
 
”Det är otroligt frustrerande i början och man tycker att man inte kommer framåt som man 
vill, för att det skall vara så mycket skriftligt och dokumenterat och det ska vara förankrat 
hierarkiskt. Det handlar mycket om att allt skall gå genom chefskanalerna och här kan man 
väl känna ibland att här får man fria händer, jobbar på och kämpar och sen kör man in i 
väggen för att man som jag då inte har en chefsposition. Känslan blir då att man inte blir tagen 
riktigt på allvar. ” 
 
De svenska medarbetarna upplevde att hierarki hade betydelse i sättet att kommunicera. På 
den svenska arbetsplatsen är alla lika värda oavsett position och arbetsuppgifter. Rätten att 
ifrågasätta chefens beslut, till och med att komma med ett motbud eller kritik, är varken 
konstigt eller fel. Dock var det något som inte accepterades på samma sätt i den amerikanska 
eller engelska kulturen. Där följdes de order och beslut som gavs uppifrån utan att 
ifrågasättas. I och med detta upplevdes beslutsprocessen som kortare och mer effektiv. I 
beslutsprocessen uppfattades amerikanen som mer ”action orienterade”, svensken ville mera 
ha ett konsensus och en förankring innan ett slutgiltigt beslut togs. Detta var ytterligare en 
kulturellåtskillnad. En av de svenska medarbetarna förklarade det som;   
 
”Amerikanen drar fram en av sina rapporter, så fattar man ett beslut och så säger man att nu 
gör vi så här. Det är lite mer så och därav kanske också det härmed hierarkierna, titlarna och 
alla formella strukturer kring allt för att stödja ett sådant arbetssätt.”  
 
Vilsenhet var en av de känslor som uppstod i början i och med nya rutiner och ändrade 
arbetsmönster för framförallt de svenska projektmedlemmarna. Tidsplanssystem såg helt olika 
ut till exempel. Detta medförde att helt nya system var tvungna att läras bland de svenska 
medarbetarna. Det var något som var svårt då denna kompetens, överhuvudtaget, till en början 
inte fanns. Det handlade också om att lära in nya programvaror samt nya tillvägagångssätt för 
framförallt den ekonomiska rapporteringen. Detta ledde till irritation och frustration även hos 
de amerikanska och engelska medarbetarna, då man ansåg att dessa brister i kompetens inte 
borde få hindra arbetet framåt. En amerikan säger; 
 
”Själva arbetsprocessen borde ha setts över. Vi tog med program och system, vilka vi 
använder oss av i USA, som svenskarna aldrig tidigare har arbetat med. Det borde ha synkat 
detta mer till det sättet som man arbetar inom Skanska Sverige, så vi kunde ha folk som var 
mer vana vid att arbeta med detta. Vi ska inte behöva lära upp folk till det här, här skall vi 
vara redo att direkt arbeta med projektet.” 
 
De internationella medarbetarna brukade inte det svenska sättet att arbeta. Det svensken 
normalt var van vid förändrades eller byttes helt ut. Svenskarna fick ta ett steg tillbaka. De 
svenska systemen klarade inte av det som krävdes för de amerikanska och engelska 
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arbetspresentationerna vid rapportering. Dessa förändringar var emellertid ett naturligt led i 
processen eftersom projektet var sålt på ett amerikanskt vis. Dessutom besitter amerikanarna 
och engelsmännen en specialkompetens för byggnation inom läkemedelsindustrin, dess 
kvalitets- och säkerhetskrav. Detta medförde att hänsyn till de internationella strukturerna och 
reglerna var nödvändiga.  
 
Svenskarna betraktade de amerikanska och engelska arbetsrutiner som detaljstyrda och tyngda 
av administration. Det krävdes många möten och tidskrävande diskussioner för att komma 
fram till en, av alla inblandade parter, godtagbar lösning;  
 
”Vår kund har då en tredje part inblandad, som vi inte är vana vid på det sättet som i England, 
vilken sitter och granskar allt vad vi gör. Analyserar och ifrågasätter. Det är ju klart att det är 
deras jobb att göra det, men att de kan fastna för enormt små detaljer i det här stora projektet 
som då blir hinder framåt. Det har varit väldigt frustrerande att komma fram till att förankra 
det arbetssätt som vi vill ha. Nu rullar vi ju på men det har tagit många diskussioner och 
möten.” 
 
Svensken upplevde ett misstroende i kundbemötandet. De svenska medarbetarna är vana vid 
att jobba och känna förtroende från kunden och samarbetspartners, men känslan här blev att 
det var svårt att jobba upp tilliten samt en nära relationen med dessa;  
 
”Vi jobbar väldigt olika och fokuserar på olika saker. Det är framförallt att man känner den 
här misstron, inte ett förtroende utan man måste verkligen jobba ifrån botten och jobba upp 
det här förtroendet. Det tar tid, men de får ju betalt för att naturligtvis hitta någonting som de 
kan anmärka på. Så ju mer de gräver och hittar små detaljer så vill ju de kunna visa att de gör 
sitt jobb. På det sättet är vi svenskar ju inte vana att jobba emot en kund.” 
 
Ur arbetsmiljösynpunkt fanns vissa skillnader mellan de olika nationernas sätt att arbeta. 
Säkerhetskraven, ifrån framförallt den amerikanska sidan, såg annorlunda ut och var striktare, 
vilket med tanke på nationens storlek inte är så konstigt menade kulturkonsulten, så ser det ut 
i de flesta stora kulturer, förklarade hon vidare;  
 
”De som nu sitter i Strängnäs har ett ansvar och kommer ifrån nationer som är enormt stora. 
Det är klart att det finns regler och säkerhetsåtgärder som man måste följa. Vi i Sverige är ju 
en sådan liten nation. De däremot har ett jätteansvar, går det dåligt ja vilka är det då som får 
åka ut. Jo, det är ju dem. Vi kommer däremot ifrån en kultur där ”vi:et” tar ansvar. Vi har en 
annan arbetsrätt som är mycket tryggare. Ingen här ”åker ut” på samma sätt, man 
omförhandlar och hittar andra lösningar. Därför är de tvungna och det är härifrån det enorma 
säkerhets pådraget kommer ifrån.” 
 
Detta resulterade i vissa omvärderingar av det ”normala branschbeteendet” för svenskarna. På 
byggarbetsplatsen förbjöds exempelvis den vanliga kniven och ersattes av en säkrare variant. 
Säkerhetskrav var också ”det enda” som arbetsmiljön, för de amerikanska och engelska 
medarbetarna, kom att inbegripa. Säkerheten för dem var ”number one”, som en av de 
svenska medarbetarna uttryckte det. Vidare menade han att vägen till hälsa och välbefinnande 
på arbetsplatsen för dem är lång. Tillgång till fruktkorgar och friskvård ifrågasattes av de 
internationella medarbetarna. De förstod inte nyttan; 
 
”En sak jag tycker är lite konstig är att varje morgon har det morgonstretch här!? Vi har inte 
tid med det, vi är här för att bygga och genomföra projektet! Vi måste prioritera. Gympa kan 
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jag göra på fritiden. Förstå mig rätt nu men vi är här för att genomföra ett projekt. En till sak 
jag finner konstigt är att det finns fruktkorgar tillgängliga för alla anställda. Det har jag aldrig 
tidigare upplevt. Det får man stå för själv annars. Inget dåligt med det men annorlunda.” 
 
Amerikanarna och engelsmännen var heller inte vana vid att ”arbeta så lite”, som de sa, 
vilket dock var raka motsatsen mot svenskarnas uppfattning. De internationella medarbetarna 
gick in med ”24 timmars attityden”. Dessutom upplevde de den svenska arbetsatmosfären 
som mycket lättsammare, mindre stressad och mer ”low profiled”.  
 
Mötesteknik var ett annat fenomen där den kulturella skillnaden uppenbarades. I Sverige 
anses det ofta som något positivt om så många som möjligt kan vara närvarande och lyssna 
vid ett möte. Det upplevs vara en form av informationsutbyte. Amerikanarna och 
engelsmännen däremot ser det mer som ”a waist of time”. Ett defensivt förhållningssätt och 
tystlåtenhet på mötet anses vara resultat av inkompetens. Medarbetarna är där för att tillföra 
något annars har man inte där att göra, enligt det upplevda internationella synsättet. Därmed 
tvingades hänsyn att tas till detta och personer som normalt brukade närvara vid möten fick 
denna gång utebli för att inte ge fel signaler ifrån den svenska sidan.  
 
Att komma till en ny kultur 
Naturligtvis är det heller inte helt enkelt och oproblematiskt att komma, som amerikan eller 
engelsman, till ett nytt land men en ny kultur och därmed anpassa det vardagliga livet efter 
nya rutiner jämfört med vad man annars är van vid. Amerikanarna och engelsmännen var 
dock relativt förberedda inför mötet med det svenska samhället. En extern firma fanns 
dessutom tillgänglig, vilka ordnat med bostad samt vissa frågor vad gällde skattesituationen 
som i sig var något problematisk. Till skillnad från andra jobbrelaterade utlandserfarenheter, 
de flesta av de internationella medarbetarna ändå hade, så ansåg de att Sverige var betydligt 
enklare att flytta till. Det krävdes en mindre omställning då de europeiska förhållandena inte 
skiljer sig jättemycket ifrån det individen var van vid hemifrån. Dock är det en omställning i 
vilken det också behövs stöd i, vilket var något som svenskarna snart blev medvetna och 
införstådda på. Det handlade inte bara om problemen och olikheterna i arbetet och på jobbet. 
En förståelse även för den praktiska vardagen samt den sociala delen är minst lika viktig, 
vilket svenskarna till en början till viss del tog förgivet. Detta innebar mycket praktiskt stöd 
utöver det stöd som behövdes i den professionella yrkesrollen. De amerikanska och engelska 
medarbetarna skulle inte bara inrättas på ett nytt jobb, utan även som sagt i ett nytt samhälle. 
Det kom att handla om frågor som berörde alltifrån visum, bostad, svenska personnummer, 
bankkonton och skatteblanketter som till hur vägskyltar skulle tolkas, hur ett läkarbesök går 
till och var mat kunde inhandlas som till hur ett mjölkpaket ser ut. De svenska medarbetarna i 
projektet upplevde att de fick ta ett större ansvar för de sociala och praktiska frågorna än vad 
de normalt gör i ett ”vanligt” Skanska projekt. De menade på att det handlar om ett arbete 
”runtomkring” det vanliga för att de utländska medarbetarna skall kunna börja fungera 
generellt och komma in i en vanlig vardag, där de först kan trivas för att sen kunna fokusera 
på det jobb som skall utföras.  
 
Positiva samt negativa aspekter av det kulturella samarbetet  
När medarbetarna väl kom över barriären och fann en förståelse för de kulturella skillnaderna 
blev det också lättare att hitta nyttan med dessa. En av de svenska medarbetarna sa; 
 
”Att jobba i en kulturellt blandad grupp är skitkul! En anledning är just våra kulturella 
skillnader. Om man lämnar dörren öppen så kan man skratta åt det hela och också ta till sig 
något av det. Vi har mycket att lära av varandra.”  
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När medarbetarna förstod de olikheter som fanns möjliggjordes ett försprång i yrkeslivet och 
för arbetet. Till exempel kom säkerhetsfrågan att bli ett område där nya synsätt berikade. 
Genom att lyfta blicken och se utanför de egna referensramarna kunde medarbetarna 
tillgodogöra samt se till de positiva aspekterna i det internationella samarbetet. De 
konstaterade att det är lätt att tycka att det egna arbetssättet och styrsättet är det bästa, ”vi är 
ju så moderna”, på grund av rädslan inför förändringar och det okända. Att kunna se att det 
finns andra sätt som fungerar lika bra eller kanske ännu bättre är värdefullt för framtiden. Det 
leder förhoppningsvis till en ökad kunskap samt en styrka för framtida liknande projekt, 
menade medarbetarna. De fick även en insikt om att det gäller att kunna hitta en balans och 
kompromissa på halva vägen.  En av de svenska medarbetarna sa; ”Det som också bör finnas i 
åtanken är ju att alla som är där, oavsett kulturell bakgrund, arbetar mot samma mål.”  
 
Ytterligare en positiv upplevelse i och med detta kulturellt blandade arbetet, var att 
teamkänslan blev starkare då medarbetarna tillsammans varit tvungna att lösa de problem som 
uppstod. Så småningom utvecklades lösningar på problemen, vilket blev till något gemensamt 
där båda kulturerna kunde mötas. Medarbetarna accepterade och respekterade varandra och 
varandras kulturer. 
 
Alla förändringar tar tid. Det negativa med detta är att det just i stunden inte ger några klara 
positiva resultat, menade än av de svenska medarbetarna; ”Det ger ingen direkt pay-back.” 
 
Det negativa blev mer påtagligt i stundens hetta, så som medarbetares frustration och ilska 
över att inte ”tala samma språk”. Det var inte förrän när projektet kommit än bit som 
erfarenheterna berikade. Det är dock en erfarenhet som även kommer att berika framtidens 
projekt och den enskilda individen. Förhoppningsvis får medarbetaren förståelsen för hur en 
liknande situation smidigare kan hanteras vid nästa tillfälle. 
 
Frågor gällande beskattning, så som hur dessa skillnader mellan nationerna skulle behandlas, 
hade projektets parter till en början inte riktigt gjort upp. Det medförde en del problem. 
Förväntningarna inom och för projektets olika delar stämde heller inte helt överens mellan de 
olika nationernas sätt att se på saker och ting. Viss formalia ställde till det då det i förväg inte 
kommit överens eller ens diskuterats kring någon gemensam mall för hur det skulle se ut eller 
komma att hanteras. Medarbetarna gick naturligt in i projektet med olika förväntningar och 
olika förutsättningar. Vissa personer var heller inte helt på det klara med att detta inte skulle 
vara som ett vanligt Skanska projekt. Känslor av frustration ökade. Utifrån alla inblandade 
parters aspekter upplevdes det som svårt att se varför vissa förändringar i arbetsrutinerna var 
nödvändiga. Detta gjorde det svårare att komma framåt i arbetet och det blev dessutom 
tidskrävande. Det skapade hinder på vägen som normalt inte skulle ha uppstått. Eftersom det 
här är det första projektet av sitt slag för Skanska Sverige, därmed ganska unikt, var dessa 
negativa upplevelser varken konstiga eller oväntade. Slutligen handlar det om att tillsammans 
driva projektet i hamn, utifrån var nations enskilda kompetenser. De kulturella problemen 
som fanns och finns är överkomliga, upplevelsen var trots allt att de positiva aspekterna 
övervägde de negativa. 
 
Viktiga förberedelser inför arbeten med internationella projekt  
Det upplevdes, framförallt ifrån den svenska sidan, som en stor förändring att gå in i det 
kulturellt blandade projektet. Vikten av förberedelse för organisationen, projektet och 
individen är något som medarbetarna fått en djupare förståelse för;  
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”Det finns barriärer och det finns där, men om man känner till dessa innan så hittar man vägar 
ut! Känner man däremot inte till dessa kommer man att gå rakt in i dem. Det handlar inte bara 
om att tänka att det är skillnader, utan det handlar om att förstå vilka dessa är.”  
 
Det är viktigt att vara förberedd just på de kulturella skillnaderna, påpekar kulturkonsulten. 
Vidare förklarar hon att den ökade medvetenheten bidrar till att många fler problem blir tidigt 
lösta och därmed lättare förstås. Det är viktigt att komma ihåg varifrån skillnaderna kommer 
och vad de beror på. Det gäller att ha respekt för dem och förstå logiken bakom andra 
människors ageranden, säger hon; ”Man måste prata om skillnaderna och börja där för annars 
ser man inte likheterna. Det är ’förbjudet’  att förneka skillnader. Det är då det blir problem.” 
 
Det måste dock finnas en öppenhet och vilja att anpassa arbetsmiljön efter dessa olikheter och 
förändringar fortsatte konsulten. Detta underlättar och gör arbetet betydligt smidigare.   
 
Medvetenheten om vilken tid förändringar kräver ökade. En tidig bemanning, en övergripande 
kompetens som kan täcka in fler områden och del aspekter samt rätt man på rätt plats var 
något som individerna, så här i efterhand, önskat att det funnits en vidare förförståelse för. 
Bemanningen vid de internationella projekten ansågs vara en av de viktigaste 
grundförutsättningarna av alla, men det var också där förberedelsen inte ansågs vara helt 
tillfredställd; 
 
”Man har räknat på hur många medarbetare projektet behöver och tänkt att vi behöver någon 
för den och den positionen, men vem.. Vem är det!? Det håller inte att rekrytera till ett 
internationellt projekt och personen ifråga inte är bra på engelska eller inte har ordentliga 
erfarenheter med det vi skall hålla på med.”   
 
Kulturkonsulten menade vidare på att det gäller att fundera över vad projektet kommer att 
kräva för typ av kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att vara införstådd med vilka 
erfarenheter som människorna, var och för sig, samt i projektet tillsammans besitter. Det är av 
stor betydelse att ha vetskap om medarbetarna tidigare har arbetat utomlands eller varit 
inblandade i ett internationellt projekt. En konsekvent analys krävs av vad det är som fodras 
när svenskar möter amerikaner samt engelsmän och vise versa.  
 
Medarbetarna kände att en viss kunskap och förförståelse, för vad de kulturella olikheterna 
samt för vad projektets art/karaktär kunde innebära, saknades. De ansåg att en tidigare 
introduktion, information samt utbildning kring detta hade berikat och förhoppningsvis utgjort 
en grund att luta tillbaka på. De menade också att det var viktigt, för liknande framtida 
projekt, att kunna förutse vilka nya rutiner som det eventuellt måste tas hänsyn till.  
 
Kulturkonsulten, som anlitats för projektet, hade i uppdrag att ge och öka kunskap samt 
informera och förklara de olikheter som skapade vissa missförstånd. Hon spelade en viktig 
roll i denna problemlösnings process. Hon ”la korten på borden”, tydliggjorde just att det 
berodde på de skillnader som finns mellan våra olika kulturer och att det inte handlar om 
några ”personliga tokar” som springer omkring. Hon var till stor hjälp vad gällde att 
identifiera kulturkrockarna. Efter mötet med konsulten växte förståelsen för den andra 
kulturen (från båda håll sett). Det skapade nya forum där det lättare gick att möta varandra. 
Det stärkte också teamkänslan, ansåg medarbetarna. Även en praktisk konsult tillsattes på 
plats, vilken underlättade hanteringen av arbetet som berörde delarna utanför jobbet. De 
svenska medarbetarna hade även gärna tagit del av de språklektioner som gavs i ett tidigare 
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skede, då mer tid fanns och mer energi kunde ha lagts på den så välbehövliga 
språkutbildningen.  
 
Projektmedlemmarna blev också varse om att det också är viktigt att gå in i projektet med rätt 
förväntningar, både från leverantören och ifrån kundens perspektiv. Särskilt då två eller flera 
olika kulturer med olika sätt att arbeta möts. Dessa var en del av de mer formella bitarna som 
även behövde förberedas och kunde ha gjorts ytterligare. Till dessa delar anlitades i relativt 
stor utsträckning extern hjälp. KPMG var en av de externa konsulter som anlitades kring 
frågor som kom att beröra den mer svårhanterliga expert-skattebiten; 
 
”Något som man så här i efterhand har fått en insikt om, var att man inom detta område redan 
från början kunde ha etablerat ett sätt som skulle gälla alla involverade från första början. 
Detta skulle bidragit till mindre slitningar.” 
 
Sammanfattningsvis menade intervjupersonerna, att i denna typ av projekt är det viktigt att 
innan tillägna och försöka få en uppfattning och insikt om vad det innebär att komma ifrån en 
annan kultur. Det handlar om att ge och ta, att hitta ett gemensamt sätt att lösa problemen på 
samt att gå in med öppna ögon och se till, istället för att bortse ifrån, de kulturella 
skillnaderna. Det är inte som att gå in i ett vanligt Skanska projekt. Det tar en längre tid och 
det kostar mer både för individen som person och rent företagsekonomiskt. Dessa aspekter går 
att via ytterligare kunskaper och erfarenheter vara mer förberedd på. Det är dessutom viktigt 
att ha tålamod i och med att förändringar tar tid.  
 
 

D i s k u s s i o n 
 

Syftet med föreliggande studie var dels att öka förståelsen för vilka upplevelser och 
erfarenheter som kan uppstå inom ett kulturellt blandat projekt, dels att påvisa vilka för- och 
nackdelar dessa ”cross-culture” samarbeten medför samt att tydliggöra vilka förberedelser 
organisationen och medarbetarna bör beakta. Syftet var även att ta reda på hur eventuella 
konflikter, som uppstått på grund av de kulturella skillnaderna, kan förebyggas. Dessutom 
ville jag ta reda på om det i praktiken är möjligt att leva upp till visionen, som ledningen ofta 
levererar, kring idéer och tankar om kulturellt blandade projekt- och arbetsgrupper samt hur 
de kulturella olikheterna inom detta specifika projekt tog sig uttryck och vad organisationen 
och medarbetarna kan lära utav detta.  
 
I litteraturen och tidigare forskning finns stöd för de teman som redovisas i resultatdelen. 
Vilsenhet, frustration, missförstånd och inkompetens är känslor som sammanfattar vad 
medarbetarna delvis upplevde i och med den kulturellt blandade arbetsgruppen. Studien av 
Roberson och Stevens (2006) kommer fram till hur viktigt det är att, som medarbetare i en 
kulturellt blandad arbetsgrupp eller organisation, vara förberedd och införstådd med vad våra 
kulturella skillnader kan innebära. Denna typ av förförståelse skulle bidra till att 
upplevelserna av frustration, vilsenhet och dylikt skulle kunna ha reducerats i projektet, dock 
går det aldrig att undvika helt. Dessutom skulle det spara mycket tid, kraft och energi till att 
lösa andra mer projektrelaterade problem, än de som berodde på de kulturella missförstånden. 
Detta får även stöd i Ensari och Millers (2006) forskningsartikel, där det argumenteras för hur 
viktigt det är att informera medarbetarna om varandras olikheter samt likheter. De menar att 
detta leder till reducerade konflikter, ökad produktivitet och effektivitet samt till ett lugnare 
och mer harmoniskt arbetsklimat. Fokus i denna artikel ligger i medvetandegörandet på 
individnivå, vilket resultatet i gällande kulturstudie är en spegling av. Resultatet visar på hur 
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viktigt det är att individer, medarbetare i en organisation, blir medvetna om hur och varför vi 
själva och andra beter oss som vi gör, i detta fall på grund av de kulturella skillnaderna 
(Mlekov & Widell, 2003; Holm-Löfgren, 1995).  Vidare talar de om att det för människan är 
viktigt att kunna relatera andras beteenden till den egna personen och därmed finna en 
acceptans för olikheterna i mötet och arbetet med andra (Ensari & Miller, 2006). Det handlar 
alltså återigen om att öka medvetenheten hos organisationens, det specifika projektets, 
medarbetare (Mlekov & Widell, 2003; Holm-Löfgren, 1995). Precis så som Kanungo (2006), 
Hofstede (1991) och Tromepnaars (1993) föreslog bidrog kulturkonsulten med denna så 
viktiga kulturträning i projektet. Medarbetarna fann det utvecklande och stärkande för teamet 
att få denna information. Via den förförståelse och medvetenhet medarbetarna fick, i och med 
denna kulturella träning för de andra internationella medarbetarnas agerande och reaktioner, 
så kunde de relatera till det egna agerandet och därmed lättare acceptera varandras olikheter. 
Det skapade vidare nya forum att mötas inom.   
 
Kulturella skillnader 
USA och Sverige skulle båda kunna sägas representera en dragning mot ”Jag-kulturen” 
(Herlitz, 1999). Denna studie ger dock antydningar till att amerikanarna och engelsmännen 
har en ännu starkare ”Jag-kultur”, vilket också kulturkonsulten menar. Svenskarna vill ofta 
förankra beslut som fattas på mötet med hela arbetsgruppen medan amerikanarna och 
engelsmännen tar beslutet individuellt på mötet och sedan meddelar den övriga gruppen om 
vad som gäller (Bloom, 1987; Holmberg & Åkerblom, 2006). Viktigt i ”Vi-kulturen” är att 
vidmakthålla harmoni och balans med sina medmänniskor (Herlitz, 1999). Därför undviker 
medlemmar av denna kulturvariant direkta konflikter och slätar hellre över för att bevara 
harmonin inom gruppen, något som blev representativt för de svenska medarbetarnas sätt att 
agera (Herlitz, 1999; Holmberg & Åkerblom, 2006). Till skillnad från ”Jag-kulturen” där 
individen har ett stort ansvar för det egna livet, så som de amerikanska och engelska 
medarbetarna. Dock följer ofta med ”Vi-kulturen” en stark betoning av den hierarkiska 
ordningen, vilket gör det hela något motsägelsefullt då det är främst amerikanarna och 
engelsmännen som anammar den hierarkiska styrmetoden (Herlitz, 1999). Resultatet speglar 
tydligt hur amerikaner och engelsmän ser till att initiativen ska komma från ledaren och order 
som ges förväntas bli åtlydda. I en studie över företagande runt om i världen visar Hofstede 
(1991) hur företagandet i exempelvis Sverige präglas av stark demokrati på arbetsplatsen och 
närhet till makten, vilket också denna studie påvisar. I USA och England kan ett mycket större 
avstånd ses mellan dessa nivåer. Det är inte heller förvånande att det kan vara så pass svårt för 
en internationellindivid i Sverige, eller tvärtom, att utan vidare finna sig till rätta på en 
arbetsplats där helt nya krav och förväntningar omger denne. Det är viktigt att förstå att 
ledningsstil i företagsamheten inte är ett utslag av dåligt utbildning eller allmänt dålig 
affärsteknik (Herlitz, 1999). De värden organisationen prioriterar har en naturlig och given 
plats i traditionen och i det omkringliggande samhället. 
 
Alla medlemmar av alla kulturer anser oftast att deras kulturella värderingar är de rätta, vilket 
är en naturlig del av människans jakt på klarhet i ett främmande (ett ord som ofta får samma 
innebörd som ordet konstigt) och förvirrat tillstånd, så som kulturella blandningar kan 
upplevas (Herlitz, 1999). Detta komplicerar och utgör grunden för problemen i kulturmötet 
(Herlitz, 1999; Holmberg & Åkerblom, 2006). Det handlar om att kunna acceptera varandras 
olikheter i sätt att arbeta och få insikt i att skillnader är av värde och utvecklande för målet. 
Det är något som medarbetarna med tiden blev väl införstådda med. Det kan leda till att nya 
idéer och nya, mer effektiva, sätt att arbeta på skapas (Kanungo, 2006). Det är en stor skillnad 
mellan grader av insikt: kunskap – förståelse – acceptans (Herlitz, 1999). Det är egentligen 
först när individen konfronteras med verkligheten som denne riktigt testas på insikten och 
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acceptansen av det faktum att andra människor ifrån andra kulturer agerar på ett inte bara olikt 
sätt än det egna, utan att det sättet också är lika bra eller lika rätt. Gemensamt för resultatet 
kan också sägas att det är först när någon bryter mot en kulturell regel som själva regeln blir 
tydlig. Detta gäller särskilt för de regler som följs på låg medvetandenivå. Det är först i och 
med den verkliga interaktionen, mellan två eller flera kulturer, som den sanna erfarenheten 
och kunskapen kan erhållas (Kanungo, 2006). Det var också något som medarbetarna 
reflekterade över och med tiden fick en större insikt om, att det handlar om att kunna mötas i 
olikheten och därmed hitta någon form av balans och insikt om vad det är den specifika 
situationen kräver. För det krävs kunskap och förförståelse för hur olikheter påverkar 
relationerna i arbetet. Det är en viktig lärdom för framtida kulturellt blandade projekt att förstå 
nyttan av dessa skillnader. Det gäller att tillvarata varandras specialkompetenser i och med en 
ökad globalisering. 
 
Kommunikation 
Undersökningen visar att kommunikation mellan medarbetare spelar en viktig roll. Det så 
viktiga syftet med kommunikation är att kunna samtala och att lyssna och vilja förstå andras 
ord, symboler och kroppsspråk och den innersta betydelsen i vad andra människor vill säga 
(Holm-Löfgren, 1995). Då individen besitter denna förståelse brukar denne också ha lättare 
för att både ”sam-tala” och samarbeta. Bristande kommunikation var det fenomen som 
medarbetarna i projektet upplevde påverkade situationen mest. Det var framförallt på grund 
av kommunikationssvårigheterna känslorna av frustration, vilsenhet och inkompetens 
resulterade ifrån. Det är viktigt att öka medarbetarnas förståelse för hur man kommunicerar 
samt språkets inverkan på konflikter och missförstånd (Roberson & Stevens, 2006). Det är till 
exempel viktigt att reda ut att orsaken till varför medarbetaren ifråga är tyst är för att denne 
exempelvis inte riktigt behärskar språket, mer än för att det handlar om inkompetens. Många 
av de svenska medarbetarna upplevde det som problematiskt och frustrerande att inte kunna 
uttrycka sig exakt. Talet blir fattigare och innebörden med det som individen vill ha sagt blir 
oftast inte lika distinkt när det talas ett främmande språk (Herlitz, 1999). Ytterligare en 
skillnad när det gäller kommunikation uppstod i mötessammanhang. Här blev kulturernas 
olika sätt att kommunicera ännu tydligare. I USA finns möjligheten att avbryta och därigenom 
ta initiativet vid möten, på ett helt annat sätt än i Sverige. Detta upplevdes av amerikanen som 
om svensken på mötet, vilken inte tog för sig på samma sätt, inte hade där att göra då denne 
inte verkade ha något att tillföra. Något som naturligtvis inte var fallet då svensken hade 
mycket och värdefullt att tillföra diskussionen, mötet, men kom kanske aldrig tillskott eller 
agerade inte så offensivt som förväntat. Denne upplevde dock att amerikanen ofta förde sig 
oartigt samt på ett ”buffligt” sätt. Detta illustrerar tydligt resultatet av något som berodde på 
rena kulturkrockar.   
 
Det handlar inte bara om hur individerna kommunicerar utan även om vad individen har för 
förförståelse för vad dennes ordval innebär (Berry m fl, 2002; Roberson & Stevens, 2006). 
Ordvalet spelar en viktig roll i kommunikationen. Ord i språk kan ha olika innebörder för 
olika personer beroende på vilken kulturell bakgrund, vilka normer och värderingar denne 
har. Utifrån dessa grunder tolkar individen vad andra säger. Detta leder ”naturligt” många 
gånger till missförstånd, vilka vidare fungerar som bidragande faktorer till de onödiga 
konflikterna. Konflikter som uppstår på grund av att vi som individer har olika tolkningar av 
språket, något som blir ännu mer påtagligt i en situation som i denna studie, där medarbetarna 
kommer ifrån olika länder. Genom att uppmärksamma medarbetarna på vad 
kommunikationsproblemen kan uppstå ifrån bidrar det till färre missförstånd och därmed färre 
konflikter.  
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Viktiga förberedelser 
Hur väl förberedda är då företagen för den här typen av global integration? Hur väl förberedda 
var man på Skanska? Tidigare har konstaterats att det aldrig fullt ut går att helt förstå ”de 
andra”, det vill säga den andra kulturen (Lewis, 1997). Det som dock går att göra är just att 
införskaffa den så viktiga förförståelse och kunskap som kan hjälpa medarbetarna att minska 
kommunikationsgapet mellan individen och dennes motpart. Om individen kan lära att 
betrakta den egna kulturen ”utifrån” finns större möjligheter att förstå andras sätt att tänka och 
agera. I detta fall borde till exempel amerikanarna, ta i beaktande att få en ökad insikt om och 
förståelse för, att de ibland kan uppfattas som okänsliga och att deras välmenande 
uppriktighet och informella uppträdande kan skapa missförstånd. Engelsmännen skulle, i 
vissa situationer, bli behjälpta av insikten om att alla inte är födda med engelska som 
modersmål och att förändringar med tiden bidrar till något positivt. Den svenska 
medarbetaren behöver få förståelsen för hur dennes tysthet och långa väg till beslutsfattande 
kan väcka frustration och oförstånd hos motparten. Om grundläggande kunskaper finns hos 
medarbetarna om andra kulturer (liksom om den egna), minimeras risken att utsättas för 
obehagliga överraskningar (”kulturchock”) (Lewis, 1997). Det gör det lättare att upprätta goda 
relationer till människor av nationaliteter som det tidigare kanske har varit svårt att 
kommunicera med.  
 
Det Skanska kunde ha förberett, i ett tidigare skede, var till exempel att utbilda projektledare 
eller andra involverade om innebörden av dessa typer av projekt samt infört tidigare 
språkstudier. Dessutom kunde det ha diskuterats mer ingående och förberedande kring de 
olika förväntningarna ifrån de olika delarna Skanska USA, Skanska UK och Skanska Sverige. 
Frågor som bör väckas och är av intresse inför dessa samarbeten är till exempel; Vad innebär 
att vara en bra arbetsledare för respektive part, vad innebär det att vara en bra arbetare, vad är 
säkerhet för respektive part och vilka är alla involverade parters förväntningar? Det är något 
som inte har gjorts fullt ut. Att göra dessa typer av reflektioner och förberedelser gör att 
många ”issues”, konflikter och missförstånd kan undvikas. Det är en bit som inte något 
företag kan hoppa över. Det räcker inte att tala om ”de där fina orden”, mångfald och 
diversity, och därmed tro att det är över. Det måste finnas en medvetenhet ”uppifrån och ner” 
inom organisationen. Skillnader måste också få finnas och alla medarbetare, oavsett position 
eller yrkesroll, måste ges utrymme att våga reflektera och prata om dessa. Skillnader är inte 
något negativt och farligt för organisationen. Det är ju skillnaderna som är positiva, som gör 
att förståelse fås för hur missförstånd uppstår och hur stort glappet mellan olika individer och 
kulturer är. Det är skillnaderna som gör att utvecklingen går framåt och det är dessa som kan 
förbättra resultatet och som kommer att göra att organisationen och dess medarbetare kan 
lyckas internationellt. Men då måste skillnaderna, från början, vara tydligt klargjorda för alla 
involverade.  
 
En längre mer genomgående rekryteringsprocess efterfrågades även. Det är viktigt att finna 
rätt person till rätt plats och att se till gruppen som helhet. Har personen ifråga rätt typ av 
erfarenhet och kompetens. Det är särskilt viktigt då det, som i detta fall, inte bara handlar om 
ett ”cross-culture” projekt, utan även är ett projekt inom läkemedelsbranschen. Det har givits 
en vidare förståelse i efterhand. Dessa projekt kräver ytterligare specifika förberedelser samt 
speciella kunskaper. Det är även viktigt att informera och förbereda redan i rekryteringen, 
särskilt den svenska medarbetaren i detta fall, på att detta inte är ett ”vanligt Skanska projekt”. 
Trots att det är beläget i Sverige. Rekryteringsprocessen till sådana projekt bör följa samma 
ramar som inför en rekrytering ”over the sea”.    
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Hur skapar organisationen då någorlunda väl fungerande internationella team? Det bästa sättet 
är alltså att skaffa en insikt i hur medlemmar av en främmande kultur fungerar och tänker, 
vilka är dess strukturer, regler och referensramar. Detta innebär, för både organisationen och 
för dess medlemmar, en avsevärd investering framförallt tidsmässigt. Företag som inte inser 
vikten av den här typen av ”internationell- och kulturellträning” tar stora risker (Lewis, 1997). 
Ett samriskprojekt med en utländsk partner som inte fungerar kan orsaka katastrofala 
ekonomiska förluster. Chefer och medarbetare som agerar på en internationell nivå måste få 
en förberedande träning, så att de åtminstone har grundläggande förståelse för utländska 
kollegors kultur (Kanungo, 2006). Detta innefattar språkträning, kunskaper om de andra 
landets förhållanden och insikt i hur individen förväntas agera i affärssammanhang.  
 
Medlemmar av ett internationellt team bör i ett tidigt skede informeras om dess partners 
kulturella särdrag. Det är viktigt att fokusera på vilka likheterna är, men även vad som skiljer 
dem åt. Det ger en bra grund för en ökad ömsesidig anpassning. Om en acceptans kan uppnås 
att vissa saker inte kommer att försvinna, som inom detta projekt till exempel amerikansk 
energi, den brittiska konventionella läggningen eller svensk ”tysthet”, kan en insikt om att just 
dessa egenskaper kan utgöra positiva bidrag till vårt team komma tillstånd.  
 
Metodiska överläggningar 
Utgångspunkten för studien var att få en så pass, hos intervjupersonerna välförankrad och 
teoretiskförankrad, förståelse för ämnet som möjligt. Utifrån syftet med studien har en stor 
inblick givits för vilka upplevelser, erfarenheter och vilka typer av förberedelser som bör 
beaktas i kulturellt blandade projekt. Datainsamlingsmetoden gav en klar och övergripande 
bild av fenomenet. Resultatet visar på en god gestalt för ämnet, det vill säga en helhetsbild 
gavs av fenomenet. Det är ett flertal relevanta aspekter som täckts av medarbetarnas 
erfarenheter på ett med verkligheten överensstämmande sätt. Det kan sägas vara en relativt 
hög intern generaliserbarhet, då resultatet grundas på intervjuer med medarbetare ifrån alla de 
representerade nationerna samt ifrån flera olika delar och positioner inom projektet. Resultatet 
baserades dock utifrån ett färre antal intervjuer, eftersom tiden och därmed omfattningen var 
begränsad, vilket medför att studien har en begränsad generaliserbarhet till den övriga 
populationen. Däremot är resultatet till stor del representativt för egenskaper och företeelser 
som faktiskt existerar och de funna kvalitéerna är var och för sig intressanta. Vissa intervjuer 
ägde dock rum under ett tidigare skede i projektet samt en hektisk period. Det kan ha medfört 
att vissa upplevelser har förstärkts. Dessutom finns en risk är att studien, precis som så många 
andra redan befintliga studier för fenomenet, beskriver det utifrån den gällande kulturens egen 
synvinkel och perspektiv (Herlitz, 1999).  
 
Användbarheten av studien är stor då internationellt blandade projekt, antagligen, kommer att 
bli allt vanligare i och med den ökade internationaliseringen och globaliseringen inom många 
olika typer av branscher, organisationer och företag (Mlekov & Widell, 2003). Resultatet i 
studien kan komma att utgöra en viktig grund för den så viktiga förförståelsen. Det bidrar till 
att organisationer och medarbetare ökar medvetandet för de viktigaste förberedelserna, de 
vanligt förekommande problemen samt vad som internationellt sett kan läras av varandra för 
att i framtiden bli både bättre och effektivare i dessa typer av samarbeten (Roberson & 
Stevens, 2006). Resultatet gav en utvecklande, beskrivande och nyanserad bild av ämnet 
kulturella skillnader samt en övergripande syn på hur olikheter kan uppfattas, upplevas samt 
en direkt praktiskt nytta. 
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Summering 
Resultatet visar på vikten av att som medarbetare, i en kulturellt blandad arbetsgrupp eller 
organisation, vara förberedd och införstådd med vad kulturella skillnader kan innebära. Målet 
för framtiden bör alltså vara att redan på ett tidigt stadium klargöra skillnaderna samt de olika 
förväntningarna gällande alla tänkbara nivåer tydligare, medvetandegöra och förklara dessa 
för att undvika onödiga missförstånd i framtida kommunikation. Det förutsätter att ledningen 
insett och fått förståelse för värdet av att marknadsföra sådana projekt internt. Dessutom 
skapa verktyg för en bättre kommunikation samt att skapa en så konstruktiv arbetsmiljö som 
möjligt för alla medarbetare. Kommunikationen mellan medarbetare visade spela en viktig 
roll. Det så viktiga syftet med kommunikation är att kunna samtala och att lyssna och vilja 
förstå andras ord, symboler och kroppsspråk och den innersta betydelsen i vad andra 
människor vill säga (Berry m fl., 2002; Holm-Löfgren, 1995).  Om individen har denna 
förståelse underlättas samtal och samarbete. Ytterligare av vikt är medvetandegörandet på 
individnivå. Resultatet visar på hur viktigt det är att individer, medarbetare i en organisation, 
blir medvetna om hur och varför individen själv och andra beter sig som de gör. Det handlar 
om att kunna acceptera varandras olikheter i sätt att arbeta och få insikten om att olika typer 
av kulturella skillnader är av värde och utvecklande för målet. Det tar dessutom tid. Det talas 
om företagskultur och att dessa fungerar lika överallt, men det fungerar inte över hela världen 
för kulturen formas av de människor som jobbar där. Det gäller att tillvarata varandras 
specialkompetenser i och med en ökad globalisering. De värden efter vilka organisationen 
leder efter har en naturlig och given plats i traditionen och i det omkringliggande samhället 
(Herlitz, 1999). Om individen kan lära att betrakta den egna kulturen utifrån finns större 
utsikter för att förstå andras sätt att tänka och dess beteendemönster. Ett bra sätt är alltså att 
skaffa en insikt i hur medlemmar av en främmande kultur fungerar och tänker, vilka är dess 
strukturer, regler och referensramar. Tar organisationen allt detta i beaktande och verkligen 
implementerar det i strukturen, snarare som en regel än som ett undantag, så är det i praktiken 
möjligt att, så att säga, leva upp till den uppifrån levererade visionen kring idéer och tankar 
om kulturellt blandade projekt- och arbetsgrupper, även för framtiden!   
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      Bilaga 1. 
 
 

INTERVJUGUIDE 
 
Syfte: Att erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka 
deras mening vad gäller konsekvenser av fenomenet kulturella skillnader. Mitt syfte är att 
belysa inblandade individers upplevelser samt erfarenheter, positiva samt negativa aspekter, i 
en kulturellt blandad projektgrupp. Vilka konsekvenser får de kulturella olikheterna? Hur bör 
man och hur kan man förbereda sig inför dessa? Hur har Skanska agerat; innan och under 
projektet för att skapa rätt förutsättningar för projektet? 
 

1) Bakgrund:  
 
- Kort presentation av mig: Christine, läser sista terminen på PAO-linjen/inriktning 

psykologi vid Stockholms universitet. Ska nu skriva C-uppsats, samarbete med Lotta 
frisk. Intervjun syftar till att spegla individernas upplevelser av den kulturellt blandade 
projektgruppen. 

  
- kommer att spelas in på band, allt konfidentiellt  
- några frågor och funderingar?? 

 
2) Öppna frågor 
 

- Hur länge har du arbetat inom Skanska? 
- Vilken är din roll i projektet? 
 
- Har du erfarenhet av liknande projekt sen tidigare? I så fall hur skiljer sig denna typ av 

projekt? 
 

- Har det varit ngr specifika förberedelser inför projektet?  (konsultens roll och 
betydelse.. individens upplevelse om denne medverkat i denna förberedelse) 

 
- Vad tänkte/kände du innan? Hur känner du nu? 

 
- Hur upplever du att arbeta i en kulturellt blandad grupp? 

 
 
3) Följd frågor 
 

- Har man under projektets gång stött på ngr specifika problem som berott på de 
kulturella skillnaderna i sättet att arbeta/kommunicera? 

- Konkret situation? Beskriv.. 
 

- Kan du beskriva specifik situation där den kulturella olikheten varit till fördel?. 
 

- Positiva och negativa aspekter av denna typ av samarbete? 
 

- Vad har du lärt dig om dig själv och av andra individer i o med det kulturella mötet? 
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- Finns det något du tycker ”skanska” borde ha tänkt på innan?  
- Ngt som du som individ kunde ha tänkt på innan? 
 

 
4) Avslut  
- Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar 
intervjun? 
- Feedback på intervjun.. 
 
 
 
Eventuella uppföljnings-/sonderande-/specificerande frågor kommer att förekomma 
under processens gång 
 
 
       

Bilaga 2. 
 
 

Guide for the interview 
 

2) Background:  
 
- My name is Christine and I’m a student graduating the HR-program (Human resource 

-personnel, administration and organization-) at Stockholm University this summer. I 
am currently writing an essay dealing with issues which might occur in a work 
situation where people from different cultures and nationalities meet. 

 
- Of course all the information I receive will be treated confidentially.  

 
- Do you have any questions or special thoughts before we start this interview? 

 
 2) Open questions 

 
- How long have you been working at Skanska? 
- Which is your professional role in this project? 
 
- Are there any differences between this project and other Skanska projects you been 

working in? 
 
- Do you have experiences from this kind of cross culture projects, where different 

nationalities meet, from before? If so, Can you tell me about that experience?  
 

- How does this project separate from the projects before? Tell me about the differences 
and the similarities? 

 
- Were there any specific preparations before or in the beginning of this project?  
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- Which are the consequences of the consultant role do you think?.. Which are Your 
experiences from the consultant? What have you learned? 

 
- Did you have any special thoughts before entering the project? How do you feel now? 
  
- How do you feel about working in this kind of cross culture project? 

 
3) Resulting questions 
 

- Have you been running in to any specific problems which might occur from the 
culture differences in the way of working or communicate?  

 
- Can you tell me about, describe, a concrete situation where this kind of culture 

differences where evident? 
 

- Can you describe a specific situation where the culture differences have been an 
advantage/benefit? 

 
- Which are the positive and negative points of views from this kind of cross culture 

projects? 
 

- What have you been learning about your self and from other individuals in the 
meeting with another nationality? 

 
- Is there anything more you think Skanska should have thought about before entering 

in the project? 
 
- Is there anything you feel that you could have thought about before the project? 

 
4) Finish  
 
- I don’t have anymore questions know. Do you have something you would like to ad, or ask 
about, before we end this interview? 
 
Feedback.. 
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