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Sammanfattning 
Till följd av internationalisering och globalisering har vikten av kunskap om interkulturella 

fenomen blivit allt viktigare. Genom att öka den kulturella medvetenheten, kan de 

kulturkrockar och missförstånd som okunskap ger upphov till i förlängningen förebyggas, 

och resultatet och utbytet av denna interaktion förbättras. Syftet med den här studien var att 

lyfta fram kunskap om hur interkulturell träning är uppbyggd och utifrån vilka antaganden 

om interkulturell kompetens utbildningsanordnare utformar sina träningsprogram. Vår 

teoretiska referensram utgjordes av bland annat centrala kulturella begrepp och Hofstedes 

kulturella dimensioner. Vi genomförde sju stycken semistrukturerade intervjuer med 

utbildningsanordnare runt om i Sverige. Ur materialet växte ett antal kategorier fram 

rörande interkulturell tränings utformning och syfte, rörande utvärdering av interkulturell 

träning, stöd för expatriater, utvecklingen av interkulturell träning i Sverige, samt 

kostnader förknippade med interkulturell träning. Resultaten pekade på att interkulturella 

träningsprogram i stort sett är utformade på liknande sätt, där teori kombineras med 

praktik, och element som kulturchock, anpassningsprocessen, interkulturell 

kommunikation och svårigheter kring repatriation belyses. Interkulturell träning skall ge en 

ökad förståelse och medvetenhet inom ramen av interkultur och skräddarsys efter varje 

individs och organisations specifika behov och önskemål. Studiens resultat stödde i mångt 

och mycket tidigare forskningsresultat, men konkluderade också att det fortfarande finns 

stora brister när det kommer till mängden träning och utvärdering av denna. Följaktligen 

lämnade resultatet mycket att önska av framtida forskning och inte minst av dagens 

internationella företag, som fortfarande inte insett vilken framgångsfaktor interkulturell 

träning är.  
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Summary 

Due to internationalisation and globalisation, the significance of intercultural competence 

has become more and more important. By increasing cultural awareness, the culture shocks 

and misunderstandings that ignorance fuels can in the long run be prevented, and the result 

and exchange of this interaction can be improved. The purpose of this study was to bring 

knowledge to how intercultural training is composed and from which assumptions 

concerning intercultural competence, education organisers design their training programs. 

The theoretical frame of reference constituted central cultural elements as well as 

Hofstede’s cultural dimensions. Seven semi-structured interviews, with education 

organisers in Sweden, were carried out. From the information gathered, a number of 

categories was found regarding intercultural training design, evaluation of intercultural 

training, support for expatriates, the development of intercultural training in Sweden, and 

costs associated with intercultural training. The results showed that intercultural training 

programs are mostly similarly designed where theory is combined with practice sessions 

and they illustrate culture shock, the U-curve, intercultural communication, and the 

difficulties concerning repatriation, among other things. Intercultural training shall give an 

increased understanding and awareness within the frame of interculture and be customised 

to fit the needs and desires of each individual and each organisation. The results of the 

study to great extent supported earlier research results, but also established that there are 

great flaws as regards to the amount of training and the evaluation of the same. 

Consequently, the results left much to desire of future research, not least from today’s 

international organisations, which still have not realized the success factor that intercultural 

training is. 
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Förord 

 

Det här examensarbetet har genomförts under vårterminen 2010 på programmet 

Internationell Projektledning med Engelska vid Högskolan i Skövde, och omfattar 30 

högskolepoäng.  

 

Det har varit en lång och lärorik process som lett fram till slutresultatet Du nu håller i din 

hand. Inte minst har det funnits stunder då slutet tyckts ouppnåeligt och oändligt långt 

borta. Vi nådde likväl dit till sist och för det vill vi rikta ett stort tack till först och främst 

våra respondenter; de personer som tagit sig tid att träffa oss, ställt upp på intervju och 

delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter – utan Er hade det inte blivit någon 

studie, Ni vet vilka Ni är.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare, Anna-Karin Waldemarson, som bistått 

oss med såväl praktisk hjälp som med stöd och uppmuntran under hela den här processen 

– hennes optimism och handfasta råd har varit en förutsättning för denna uppsats. 

 

Vi är därtill varandra ett stort tack skyldiga för att stått vid varandra i vått och torrt under 

den här resan, som dessutom berikat oss med kunskaper vi sent kommer glömma. 

 

Sist, men inte minst, tack till Dig som tar dig tiden att läsa den här uppsatsen, för visat 

intresse.  

 

 

 

Skövde 2010-06-10 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Emelie Martinsson         Josefine Wåhlstedt 
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“Culture is the widening of the mind and of the spirit.” 

 

Jawaharlal Nehru, Indiens Premiärminister 1889-1964 

(Källa: Quoteland.com 2010) 
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1 Inledning 

Varje dag, överallt, äger mängder av interkulturella möten rum. Tyvärr är vi alltför 

sällan medvetna om att dessa sker, än mindre om vad det egentligen är som sker och 

varför. Till följd av internationalisering och globalisering reser vi mer, både privat och i 

arbetet, och därför blir vikten av att få större kunskap om interkulturella fenomen också allt 

viktigare, inte minst kan det innebära vinst eller förlust i exempelvis joint ventures och 

företagsfusioner, affärsmöten och produktlanseringar. Genom att öka den kulturella 

medvetenheten, kan man i förlängningen förebygga de kulturkrockar och missförstånd som 

okunskap ger upphov till, och dessutom i hög grad förbättra resultatet och utbytet av denna 

interaktion.  

 Vårt intresse för interkulturella möten och relationer väcktes efter att vi båda 

spenderat hösten som gått utomlands, som utbytesstudenter i två helt skilda nationer och 

kulturer i olika delar av världen, och så föddes idén till ämnet på vårt examensarbete. Vi 

ville uppmärksamma vikten av kommunikation, kompetens och medvetenhet av det 

interkulturella slaget i dagens internationella organisationer. Vi ställde oss initiala frågor 

som i vilken utsträckning företag är medvetna om interkulturella kommunikationsteorier, 

och vad de i så fall gör för att underlätta och förebygga eventuella problem, samt om de 

nyttjar särskilda träningsprogram med syfte att höja den interkulturella kompetensen hos 

sina anställda? Vi fann snart att så var fallet, och bestämde oss därför för att titta närmare 

på sådan interkulturell träning.  

Mycket av den information som finns om hur individer hanterar en helt ny kultur och 

kulturella skillnader, samt hur de agerar i sådana situationer, kommer från erfarenheter från 

expatriater (Schneider & Barsoux 2003), en expatriat är en anställd som tillfälligt lever och 

arbetar i ett främmande land (Dowling, Festing & Engle 2008). Tyvärr har företag och 

organisationer alla gånger inte varit alltför uppmärksamma på att ta tillvara på och lära av 

expatriaters erfarenheter, positiva som negativa sådana.  

Av de amerikanska expatriater som åker på utlandstjänst är det upp emot 30 % som 

inte klarar av att anpassa sig till den nya kulturen, vilket kan resultera i att de lämnar sin 

tjänst tidigare än planerat. Detta beräknas kosta amerikanska företag runt 2 miljarder USD 

per år (Schneider & Barsoux 2003). Andra studier visar att andelen som misslyckas i USA 

uppgår till 20 %, vilket är mer än dubbelt så många som de som misslyckas i Japan och 

Europa (Grahn & Swenson 2000). Det finns forskare som hävdar att dessa siffror i själva 

verket inte är så höga som från början påståtts. Kostnaden associerad med underprestation 
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kan variera mycket och det är svårt att säga exakt vad som ryms i en expatriats 

misslyckande; innefattas till exempel även de expatriater som stannar kvar i värdkulturen, 

men istället presterar sämre än vad som hade förväntats av dem? Kostnaderna för anställda 

som stannar på sin post i utlandet blir troligtvis högre än om de lämnar värdlandet och åker 

hem (Osman-Gani & Rockstuhl 2009).  Att ha anställda stationerade utomlands kostar runt 

3-5 gånger mer än den lön som de har i sitt hemland, beroende på värdland och storleken 

på expatriatens familj (Bennett, Aston & Colquhoun 2000). Av expatriater som inte fått 

någon som helst träning i interkulturell kompetens misslyckas 33-66 % i jämförelse med 2 

% av de som har fått träning. Omkring 35-50 % av de amerikanska företag som skickar 

anställda till utlandet erbjuder interkulturell träning, jämfört med 10 % för 10 år sedan – en 

viss positiv utveckling har alltså ägt rum (Grahn & Swenson 2000). 

Oavsett var och genom vilket medium interkulturell kommunikation sker, påverkas 

den av en mängd olika faktorer, alltifrån ett företags organisationskultur, till av de 

anställdas nationalitet, ålder, kön, etnicitet, personlighet, och inte minst av deras 

(o)kunskap och (o)medvetenhet om kulturella skillnader. I dagens globaliserade samhälle 

är sådan kunskap och medvetenhet onekligen en framgångsfaktor i internationell handel, 

vilket nämnda siffror tydligt visar på. Icke att förglömma äger kulturella möten rum inte 

bara under utlandsvistelser och affärsresor i utlandet, utan också under exempelvis 

affärsmöten i hemlandet – interkulturell träning är därför av vikt både för personal på 

hemmaplan och på utlandstjänst, följaktligen för alla som på något sätt kommer i kontakt 

med andra kulturer.  

Innan vi går närmare in på uppsatsens problemformulering och går vidare i denna 

kvalitativa studie, ska vi först granska vad tidigare forskning inriktat sig på och kommit 

fram till.  

1.1 Tidigare forskning 

Det finns en uppsjö att läsa inom ämnet interkulturell kommunikation. Forskningen 

inom området har utvecklats i flera stadier, med början på 1950- och 60-talen då ämnet 

först etablerades och grunden för framtida studier lades. Vid denna tid fokuserades det 

mycket på bland annat så kallade kulturassimilatorer, och nya koncept som kulturchock, 

rum och tid utvecklades. Under åren som följde blomstrade litteraturen på området, och 

den första boken om interkulturell träning gavs ut av Brislin och Pedersen 1976. 1980-talet 

såg framskridandet av teoretiska referensramar och studier med mer sofistikerade 

konstruktioner och modeller. På 1990-talet började man sedan intressera sig för än nya 
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aspekter, såsom hur man utvärderar olika typer av interkulturell träning och kriterier för 

detta ändamål (Yang, Wang & Wang Drewry 2009). 

1.1.1 25 år av forskning 

Vi vill börja med att sammanfatta de senaste 25 årens forskning inom interkulturell 

träning (riktad mot expatriater) med hjälp av Littrell, Salas, Hess, Paley och Riedel (2006), 

som har studerat just detta. De menar att det står bevisat att interkulturell träning utgör en 

ytterst viktig del om man ska lyckas som expatriat. Forskning inom området är dock viktigt 

eftersom det visat sig att få framgångar nåtts och att många fortfarande är tveksamma kring 

interkulturell tränings effektivitet, mål och innehåll.  

En av de viktigaste anledningarna till varför man ska satsa på interkulturell träning 

är, som nämndes inledningsvis, att det är extremt dyrt för ett företag om en expatriat 

misslyckas. Trots att sådana siffror är kända, är det endast 30 % av alla multinationella 

företag som erbjuder interkulturell träning, och många internationella organisationer tvivlar 

fortfarande på effektiviteten av densamma. Det finns en föreställning att om expatriaten 

besitter den tekniska kunskapen kan denne inte misslyckas, och att en bra chef i hemlandet 

också är en bra chef i utlandet. Vidare är det en stor ekonomisk satsning att utforma en 

intern interkulturell träning, vilket verkar vara en bidragande orsak till att organisationer 

nonchalerar förberedande träning för utlandstjänst. 

De flesta som forskat inom ämnet anser att den vanligast förekommande orsaken till 

att expatriater misslyckas med sin utlandstjänst är att de återvänder hem tidigare än 

planerat. Även om expatriaten stannar på sin tjänst i utlandet under hela perioden, kan 

uppdraget misslyckas av andra skäl, såsom försenad produktivitet och uppstartningstid, 

störningar i relationen mellan expatriaten och lokalbefolkningen, organisationens image 

kan skadas, och det kan uppstå repatriationsproblem med höga kostnader som följd. Andra 

orsaker kan vara oförmågan att anpassa sig till både de fysiska och kulturella skillnaderna i 

miljön, familjemedlemmars problem att anpassa sig, expatriaten kan sakna den personliga 

förmågan att kommunicera interkulturellt, och expatriaten kan sakna teknisk färdighet, 

eller vara omotiverad att arbeta utomlands.  

Det finns begränsat med empirisk forskning angående implementering och 

effektivitet av interkulturell träning. Den största delen av den forskning som bedrivits har 

varit teoretisk och väldigt få rapporter finns om förhållandet mellan interkulturell träning 

och hur väl expatriaterna utför sitt arbete. Det går inte att lära sig varje situation som kan 

uppstå i den nya kulturen, utan det viktiga är snarare att lära sig hur man tar till sig 

information om en annan kultur och lära sig hur man bedömer nya situationer och agerar 
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utifrån dessa – vilket också är det huvudsakliga målet med interkulturell träning. Dessutom 

ska expatriaten lära sig lämpligt uppförande och göra samma bedömningar av sitt beteende 

som lokalbefolkningen; lokalbefolkningens syfte och mening med sitt beteende missförstås 

ofta av expatriater, vilket kan leda till konflikt. 

Inom litteraturen diskuteras det om interkulturell träning är mest effektiv om den ges 

före eller på plats i värdlandet. De forskare som tror på träning före avresa menar att detta 

hjälper expatriaten att skapa sig mer realistiska förväntningar på värdkulturen och den nya 

arbetsplatsen, samtidigt som andra forskare menar att träning på plats i värdkulturen är mer 

effektiv då expatriaten är på plats och har fått uppleva den nya kulturen. Det finns inga 

bevis för vad som är mest effektivt, men den senaste modellen inom interkulturell träning 

baseras på antagandet att träningen är en process – i motsats till en engångsföreteelse. Den 

här typen av träningsprogram är utformade för att matcha den del i anpassningsprocessen 

som individen befinner sig i; före avresa, på plats i värdlandet och efter hemkomst 

(repatriation). Ett mycket effektivt träningsprogram i interkultur ska erbjuda träning under 

alla dessa tre tidsperioder.  

Interkulturell träning kan vara allt ifrån 4-180 timmar, men om mer tid läggs på 

interkulturell träning resulterar det också i en mer betydande och varaktig effekt på 

expatriatens prestation. Forskare hävdar att de individer som anpassar sig bäst till 

värdkulturen även är de som har svårast med den omvända kulturchocken vid 

hemkomsten, och därför har vissa expatriater mer behov av repatriationsmöten än andra.  

Då man ska utforma ett interkulturellt träningsprogram är det flera komponenter som 

ska tas hänsyn till: syftet med utlandstjänsten, tidigare internationell erfarenhet, 

ansvarsområden i tjänsten, eventuell medflyttandes intressen, barnens behov och 

familjedynamiken. Det är viktigt att anpassa träningen efter individens behov och 

träningen ska vara uppbyggd på ett sätt som passar individens inlärningsförmåga. De som 

ska utbilda de anställda ska vara experter på värdkulturen liksom på 

expatriationsprocessen. Det är också viktigt att utvärdering är inkluderad i träningen, bland 

annat för att granska hur expatriaterna presterat.  

Slutligen är vissa länder svårare att anpassa sig till än andra; desto större kulturella 

skillnader mellan sitt eget hemland och värdlandet, desto svårare är det att interagera och 

arbeta i den nya miljön. Om kulturerna är väldigt olika krävs mer assistans i form av 

strängare träning, såsom mer ingående språkkurser, studieresor och simulering.  
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1.1.2 Interkulturell Kommunikation och Träning i Världen  

Vår slutsats efter att ha gått igenom tidigare forskning inom området är att denna i 

mångt och mycket är präglad av vad som gjorts i den engelskspråkiga världen och 

framförallt i USA, och att den särskilt inriktar sig på de kulturella skillnader som bland 

annat Kina och Japan visar prov på. Därtill inbjuder tidigare forskning också till vissa 

övergripande teman, vilka vi valt att dela in i specialanpassade träningsprogram, 

motivation, tilltro till den egna förmågan, samt vikten av förberedande träning.  

1.1.2.1 Specialanpassade träningsprogram 

Grahn och Swenson (2000) hävdar i sin studie att det finns ett starkt behov av att 

omformulera strategier och processer för interkulturell träning för att kunna hålla fortsatt 

höga nivåer på densamma. Interkulturell träning är viktigt både för organisationen och för 

den anställde när det kommer till att uppnå goda resultat, och det finns tydliga bevis för att 

ökade resurser på utbildning och träning åtföljs av förbättrade prestationer. Ledningen 

behöver arbeta tillsammans med tränare för att utforma givande program, som i sin tur 

måste anpassas efter organisationens särskilda behov och till den snabbt förändrande 

globala marknadsplatsen.  

Korhonen (2004) testar på studenter en specifik typ av interkulturell träning, en så 

kallad Culture Assimilator, där man bland annat får uppleva var i anpassningen till en ny 

kultur det kan uppstå problem och hur man bör bete sig i olika situationer i den nya 

kulturen. Korhonen finner att metoden är framgångsrik, men menar vidare att interkulturell 

träning är en långsam, successiv och långsiktig process, som bör innehålla flera olika typer 

av träningsmetoder.  

1.1.2.2 Motivation 

En studie gjord av Lee och Croker (2006) styrkte en rad olika forskningsresultat, 

men bidrog också med en del nya. Bland annat bekräftades att då expatriater upplever att 

de har hög kompetens, eller då de anpassar sig väl i värdlandet, minskar också deras 

upplevda behov av interkulturell träning. Expatriater har en benägenhet att ställa högre 

krav på interkulturell träning när de upplever stora kulturella skillnader mellan hemlandet 

och värdlandet, vilket i sin tur tyder på att kulturella skillnader kan ha stor inverkan på 

expatriaters arbetsuppgifter och träning; expatriater som är obekanta med värdlandet kan 

behöva både mer interkulturell träning och mer kommunikationsträning. När expatriaters 

upplevda behov för träning är stor, tenderar de att uppleva träningen mer effektiv. Om 

instruktörernas utlärningsmetoder passar expatriaternas inlärningsförmåga, förstärks 

förhållandet mellan expatriaternas upplevda behov av träning och effektiviteten av 
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träningen, och vice versa, något som visar på hur viktigt det är att erbjuda och anpassa 

träningen efter expatriaternas behov.  

1.1.2.3 Tilltro till den egna förmågan 

Osman-Gani och Rockstuhl (2009) bidrar ytterligare till forskningen när de 

konstaterar att effektiv träning bör inriktas på att öka deltagarnas tilltro på sin egen 

förmåga att hantera den nya kulturen. Dock finns det ej någon standardutformning på 

sådan här träning, utan den anpassas istället efter vem som ska åka, vart man ska åka, och 

vad för slags arbete det är tänkt att man ska utföra. För att utveckla deltagarnas tilltro på 

sin egen förmåga att anpassa sig till den nya kulturen, bör träningsprogram understryka 

bland annat studieresor, sociokulturella-, human resource-, och ledarskapsfaktorer, samt 

optimalt genomföras under 1-4 veckor av intern personal som varit placerade utomlands, 

alternativt av representanter för värdlandet. 

Yang et al. (2009) menar i sin tur att tidigare forskning generellt sett inriktat sig på 

endast en eller ett fåtal exempelvis fallstudier, regioner eller kulturella dimensioner åt 

gången. De hävdar istället att en mer holistisk ansats kan bredda förståelsen över hur 

kulturen i sig påverkar träningen, både vad gäller innehåll och metod, valet av instruktörer, 

samt motivationen och inlärningen hos deltagarna. Dessutom påverkas träningsprocesser 

och effektivitet av kongruensen mellan hemlandet och värdlandet. 

1.1.3 Interkulturell Kommunikation och Träning i Sverige  

Lundberg (1991) publicerade för snart 20 år sedan det första arbetet inom 

interkulturell kommunikation och träning i Sverige, med syftet att ge en bred teoretisk 

överblick av ämnesområdet, belysa undervisning inom ämnet, samt ge vägledning inför 

framtida forskningsinsatser. Lundberg behandlar de många skillnader och perspektiv som 

råder mellan olika forskare vad gäller ämnets teoretiska bas, och konstaterar att trender 

snarare än faktiska forskningsresultat styrt träning och utbildning inom området.  

1.1.3.1 Vikten av förberedande träning 

Examensarbeten vid Luleå Tekniska Universitet av Castellino och Grahn (1997), 

Andersson, Johansson och Pettersson (2005) och Isaksson (2008) har alla haft liknande 

målsättningar som denna studie. Castellino och Grahn (1997) avsåg att beskriva 

internationell träning och utveckling av expatriater vid tre svenska multinationella företag 

inom tillverkningsindustrin, närmare bestämt SCA Mölnlycke, SKF och Volvo 

Personvagnar. Deras slutsats var att företagen tycktes ha förstått vikten av förberedande 

träning för personal som ska göra utlandstjänst, och att de hade förvånansvärt likartad 

sådan träning, vilken var och ett av företagen hade utvecklat under minst ett årtionde för att 
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passa just deras behov. Dessutom inkluderade de alla – som litteraturen inom området 

förespråkar – make/maka och familj i denna träning, och såväl kulturella faktorer som 

språkkunskap togs i beaktande. Däremot genomförde inte något av företagen någon slags 

utvärdering av sin träning, eftersom detta bland annat ansågs överflödigt. Samma slags 

träning erbjöds oberoende av värdkultur. 

 Andersson et al. (2005) inriktade sig på human resource management, i synnerhet 

internationell sådan, då de studerade urvalet och träningen av expatriater hos fyra svenska 

banker. Resultaten pekade på att bankerna dels har svårt att finna specifika urvalskriterier 

för att identifiera lämpliga expatriater, dels att de överlag erbjuder ett väldigt begränsat 

träningsprogram vad gäller just kulturella aspekter, en studieresa tycks vara det vanligaste. 

Träningen anpassas i regel från fall till fall och efter individen, men åsikterna om vikten av 

sådan träning går isär.  

 Isaksson (2008) tittade i sin tur på hela expatriationsprocessen – urval, träning, 

ankomst och stöd i utlandet, samt repatriation, det vill säga hemkomst och återanpassning 

till den egna kulturen – hos två svenska multinationella företag, SCA och Sandvik. 

Slutsatsen var bland annat att varken urvalet eller den kulturella träningen lever upp till 

teorins ansatser, dock inkluderas make/maka i den förberedande träningen. Socialt stöd 

försummas helt under utlandsvistelsen, och endast begränsat stöd ges åt expatriater och 

deras familjer när de återvänder till Sverige.  

1.2 Avgränsningar 

Det här arbetet hade för avsikt att genomföra en fallstudie av den interkulturella 

träning som erbjuds av utbildningsanordnare i Sverige, träning för anställda som arbetar 

mot utlandet eller som ska göra utlandstjänst (svenska expatriater), samt för utländska 

expatriater på plats i Sverige. Vårt intresse var inte att jämföra och ställa de olika 

utbildningsanordnarna mot varandra som sådana, utan vi ville snarare lyfta fram 

utbildningarna med deras innehåll och utformning, samt vikten av sådan träning. Slutligen 

avsåg inte studien att utreda problematik kring till exempel jämställdhet eller genus, 

aspekter som dels kunnat dyka upp i intervjumaterialet, dels i viss mån tas upp i vår 

teoretiska referensram, men då snarare mot bakgrund att detta är aspekter som kan 

förväntas behandlas inom ramen för interkulturell träning.  

1.3 Problemformulering 

I genomgång av tidigare forskning inom området har framkommit att denna 

framförallt varit dominerad av utländska studieresultat, därför är det än viktigare att belysa 
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problematiken ur en svensk synvinkel. Tidigare forskning har också fokuserat på teman 

som specialanpassade träningsprogram, motivation, tilltro till den egna förmågan och 

vikten av förberedande träning. Med detta resonemang som utgångspunkt vill vi med 

denna studie nu få en större förståelse för vad interkulturella träningsprogram hos 

utbildningsanordnare i Sverige innebär. Utifrån dessa premisser har vi formulerat följande 

syfte och forskningsfrågor. 

1.3.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att lyfta fram kunskap om hur interkulturella träningsprogram 

som erbjuds av utbildningsanordnare i Sverige ser ut.  

1.3.2 Forskningsfrågor 

 Hur utformar utbildningsanordnare i Sverige träningsprogram med syfte att höja den 

interkulturella kompetensen hos verksamma inom företag med internationell 

verksamhet?  

 Vilka antaganden om interkulturell kompetens ligger till grund för sådana 

utbildningars utformning? 

1.4 Disposition 

Denna inledning har behandlat bakgrunden till vår uppsats och vikten av att lyfta fram 

kunskap inom området, den har tittat närmare på vad som gjorts av tidigare forskning, 

avgränsningar har dragits och slutligen har syfte och forskningsfrågor formulerats. 

Fortsättningsvis ser dispositionen för den här uppsatsen ut som följer: 

 Teoretisk referensram med en djupare inblick i vad vi valt att grunda vår forskning 

på, där också centrala begrepp behandlas. 

 Metod med argumentation för studiens utformning, dess urval, process, och 

tillvägagångssätt, samt redogörelse för validitet, reliabilitet och etiska aspekter. 

 Resultatet som studiens intervjuer frambringat, och analysen av detta, med 

hänvisning till den teoretiska referensramen. 

 Diskussion där slutsatser dras med referens till problemformulering och tidigare 

forskning, bortfall och eventuella brister och svagheter behandlas, samt förslag på 

framtida forskning ges. 
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2 Teoretisk referensram  

För att söka förstå kulturens påverkan på till exempel olika ledarskapsmetoder, måste 

man kunna analysera kultur, kulturella samband och mening, men för att kunna göra detta 

behöver man först lära sig förstå och behärska de grundläggande antagandena av kultur 

(Schneider & Barsoux 2003). Det finns en rad olika modeller av dessa grundläggande 

antaganden, men här kommer nyttjas en av de mest använda modellerna, nämligen Geert 

Hofstedes sådan. Dessutom används teori rörande kulturchock och anpassning. Till att 

börja med ska dock några centrala begrepp definieras och utvecklas.  

2.1 Centrala begrepp  

Här följer en rad förklaringar till några av studiens och ämnesområdets viktigaste 

begrepp, vilka är grundläggande för att få en djupare förståelse av vad interkulturell 

kommunikation verkligen innebär. 

2.1.1 Kultur 

Antropologer är oense om hur man ska definiera ordet kultur; det finns en mängd 

olika definitioner, där betydelsen kan finnas inom ett enskilt ämne eller syfta till mer 

grundläggande värderingar. Inom management har det dessutom ansetts att kultur är ett 

svårt ämne att ta på, att det helt enkelt är för vagt och mjukt; det tycks kringgå en riktig 

definition eller dimension (Schneider & Barsoux 2003). Lundberg (1991) skriver att olika 

kulturer har olika seder, traditioner, normer och vanor, vilka är yttre kulturella uttryck som 

vi människor observerar i vardagliga situationer. Det finns också kulturella beteenden som 

är mer omedvetna och svåra att upptäcka, speciellt i vår egen kultur och i vårt eget 

beteende, såsom värderingar, icke-verbalt beteende och kognitiva attityder. I mötet med en 

ny kultur lägger man först märke till och kommer i kontakt med synliga företeelser som 

artefakter, beteende och seder. Efter hand upptäcker man sedan djupare företeelser såsom 

värderingar, uppfattningar och synvinklar – sådant som förklarar folks beteende. Det som 

kanske är svårast att förstå och förklara är de underliggande antaganden som kräver 

tolkning, vilket ofta kan innebära ett problem (Schneider & Barsoux 2003). Detta kan 

sammanfattningsvis åskådliggöras med hjälp av den traditionella kulturella metaforen av 

isberget, se figur 1. Ovanför ytan finns de synliga elementen, såsom musik, kläder, 

hälsningar, gester och andra beteenden. Under ytan finner man sådant som familjemönster, 

trosuppfattningar, synen på till exempel personlig integritet och könsroller, samt andra 
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basala attityder och värderingar. För att få en djupare förståelse för de synliga elementen, 

måste man också förstå det som döljer sig under ytan (Kwintessential 2009). 

Figur 1. Isberget som metafor för kultur 

(Källa: Weaver 1998) 

Det finns alltså flera olika betydelser och dimensioner av kultur, men då Hofstedes 

teori om kulturella dimensioner utgör grund för vår studie, ligger vår uppsats närmast 

kultur i den mening som förklarar människors grundläggande värderingar och beteenden.  

2.1.2 Kommunikation 

I Nationalencyklopedin (2010) definierar man kommunikation som överföring 

mellan människor, djur eller växter. Det krävs antingen ett språk eller en kod i vilken 

informationen uttrycks, samt ett fysiskt medium genom vilken informationen överförs. 

Kommunikation krävs för att vi människor ska kunna utvecklas både socialt, psykiskt och 

kulturellt.  

Kultur och kommunikation är relaterade till varandra; vårt sätt att kommunicera 

påverkas av vår kulturella bakgrund. Det går inte att undvika att kommunicera; vi 

kommunicerar både avsiktligt och oavsiktligt, medvetet och omedvetet, verbalt och icke-

verbalt. När vi kommunicerar sänder vi ut koder och dessa koder tolkar vi utifrån till 

exempel biologiskt arv och tidigare erfarenheter (Lundberg 1991).  

En vanligt förekommande kommunikationsmodell är den av Shannon & Weaver 

(1963), se figur 2, som tydligt visar ett meddelandes väg från avsändaren till mottagaren. 

En sändare (såsom en telefonlinje eller hjärnan själv) omvandlar den sända informationen 

till en signal, vilken genomgår en rad så kallade oljud (till exempel telefon- eller 

trafikbrus) innan den når fram till mottagaren, där informationen återigen tolkas till ett 
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meddelande – ett meddelande som mer sällan än ofta är detsamma som meddelandet som 

avsändaren avsåg att sända.  

Figur 2. Kommunikationsmodell av Shannon & Weaver (1963, s.7) 

2.1.3 Interkulturell kommunikation 

Med interkulturell avses de ”processer där människor med olika språk och kulturer 

kommunicerar med varandra” (Nationalencyklopedin 2010). Lundberg (1991) beskriver 

interkulturell kommunikation som interaktion med ömsesidig tolkning och påverkan 

mellan människor med olika kulturell bakgrund. Gudykunst och Kim (1997) definierar på 

liknande vis interkulturell kommunikation som kommunikation mellan människor från 

olika samhälleliga kulturer. De menar vidare att kulturella skillnader mellan människor och 

även deras olika bakgrund påverkar deras beteende när de kommunicerar med varandra. 

Dessa kulturella skillnader gör att de som studerar interkulturell kommunikation ser denna 

som en helt unik form av kommunikation. 

2.1.4 Interkulturell träning 

Interkulturell träning har, som tidigare nämnts, utvecklats från det att ämnet uppstod 

under 1950- och 60-talen. Sedan dess har en mängd teoretiska modeller och 

träningsprogram i interkulturell kompetens producerats (Yang et al. 2009). Littrell et al. 

(2006) definierar interkulturell träning som ”de bildande processer som används för att 

förbättra interkulturell kompetens via utvecklingen av den kognitiva, känslo- och 

beteendemässiga kunskap som behövs för att lyckas i kulturell interaktion”. Interkulturell 

träning kan ses som ett användbart verktyg för att förbereda anställda som är medlemmar i 

multikulturella team, och interkulturell träning är ett av de mest kritiska stegen som 

expatriater måste genomgå för att öka chansen att lyckas i utlandet – forskning visar att 

interkulturell anpassning ökar prestationen, och att interkulturell träning ökar 

inlärningsförmågan. Dessutom har interkulturell träning en positiv relation till de tre 

kvalifikationer som krävs för framgångsrik anpassning till en ny kultur: förmågan att ta 

hand om sig själv, interpersonella kunskaper och kognitiva kunskaper. Många företag 
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lägger mest fokus på anpassning till den nya kulturen, vilket inte räcker för att lyckas. 

Syftet med interkulturell träning är att skapa goda relationer, ömsesidig respekt och 

förtroende med den lokala befolkningen, och mellan folk från olika kulturer och bakgrund 

(Bennett et al. 2000, Littrell et al. 2006). 

Själva begreppet interkulturell utbildning eller träning syftar i den här studien på 

träning som ska höja det kulturella medvetandet hos anställda i svenska företag som 

antingen arbetar mycket mot utlandet eller som ska göra utlandstjänst och därmed leva en 

längre period i utlandet, så kallade expatriater. Det syftar också på anställda i utlandet som 

istället är i Sverige på en längre utlandstjänst, det vill säga utländska expatriater. 

2.2 Kulturchock 

Neulip (2000) förklarar att när människor flyttar till en ny kultur tar de med sig 

värderingar och beteenden från sin gamla kultur. Ofta uppstår då någon slags krock mellan 

den gamla och den nya kulturen, vilket kan leda till missförstånd, konflikter, stress och 

ångest – det är detta fenomen som kallas kulturchock. Kulturchocken påverkas både av de 

utmaningar man måste handskas med i den nya kulturen, och av det faktum att man 

förlorat den kulturella miljö man är van vid. Det hela handlar om en väldigt individuell 

psykologisk och social process som utvecklas i olika stadier, och brukar benämnas 

anpassningskurvan (”the U-curve”), vilkens fyra faser illustreras i figur 2 (faserna benämns 

olika i olika modeller, men innebörden är densamma): den första fasen kallas 

smekmånadsfasen eftersom den karaktäriseras av förtjusning och eufori; kulturella 

skillnader tolereras och ses ofta som kul och spännande. Den första fasen övergår så 

småningom i själva kulturchocksfasen, där de kulturella skillnaderna börjar ses som 

frustrerande och stressfulla; ångest, depressioner och paranoia förekommer. Dessa känslor 

kan komma som en överraskning, inte minst om det rör sig om länder som ligger kulturellt 

eller ekonomiskt nära ens egen. Det är också i denna fas risken är som störst att misslyckas 

i sitt arbete (Schneider & Barsoux 2003). I den tredje fasen börjar man anpassa sig och 

förlika sig med den nya kulturen, man kan till och med känna uppskattning för den, och 

man börjar utöva problem- och konfliktlösning, samt utvecklar interkulturella 

förhållanden. I den fjärde och sista fasen fortsätter anpassningen, man tillämpar sina hittills 

lärda kunskaper och utvecklar sin kompetens i interkulturell kommunikation liksom en 

dubbel kulturell identitet, växer som person och integreras i den nya kulturen. Graden av 

kulturchock beror på en lång rad faktorer, bland annat individuella egenskaper, vistelsens 
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längd, huruvida man vistas frivilligt i den nya kulturen eller ej, och upplevda skillnader 

mellan hem- och värdkultur.  

Figur 3. Anpassningskurvan (”the U-curve”) 

(Källa: Uwaje 2009) 

Vid hemkomsten till den egna kulturen efter en längre tids vistelse utomlands, kan 

det uppstå vad som kallas en omvänd kulturchock (”the W-curve”), vilken åtföljer den 

första kulturchocken (”the U-curve”). Denna illustreras i figur 4. Den omvända 

kulturchocken innebär liknande faser och känslor som den kulturchock som upplevs i 

utlandet, men ofta i än större omfattning och intensitet, eftersom den omvända 

kulturchocken är mindre väntad än den första. Att hemvändare oftare möts med en kritisk 

och reserverande attityd än med gillande, beundran och intresse, gör inte saken lättare 

(Schneider & Barsoux 2003). 

Figur 4. Omvänd kulturchock (”the W-curve”) 

(Källa: Open Society Institute 2010) 

Kulturchocken kan dämpas genom förberedelse, genom att på förhand studera den 

nya kulturen och den nya lokala miljön, genom att lära sig grundläggande verbalt och icke-

verbalt språk, genom att utveckla interkulturella relationer och samtidigt vårda sitt sociala 



 

 14 

intrakulturella nätverk, samt genom att vara beredd på att saker och ting kommer att vara 

annorlunda och försöka förutse sådant som kommer gå fel (Neulip 2000).  

2.3 Hofstedes kulturella dimensioner  

Med början på 1960-talet, genomförde Hofstede (1991) en stor enkätundersökning på 

dotterbolag till det multinationella företaget IBM, innefattande anställda från över femtio 

olika länder. Han ville jämföra dessa människors grundläggande värderingar för att visa på 

kulturskillnader mellan de olika länderna. Vad han fann var fyra gemensamma 

problemområden, som i sin tur stödde tidigare forskning. Dessa var brist på social 

jämlikhet, inbegripet förhållandet till myndigheter; förhållandet mellan individen och 

gruppen; begreppen manlighet och kvinnlighet – den sociala innebörden av att ha blivit 

född som pojke eller flicka; samt sätt att hantera osäkerhet med avseende på kontrollen av 

aggressioner och känslouttryck. Det här representerar fyra olika dimensioner av kultur, 

nämligen maktdistans, individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra femininitet, 

och osäkerhetsundvikande. Senare, efter studier i Asien, tillkom också en femte dimension, 

långsiktighet kontra kortsiktighet. Utifrån de olika dimensionerna kunde sedan varje land 

graderas längs med ett kontinuum. De fem dimensionerna definieras i tabell 1, men 

förklaras mer utförligt i bilaga I.  

Tabell 1. Hofstedes (1991) kulturella dimensioner 

Maktdistans 

Maktdistans syftar till i hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna av 
institutioner och företag inom ett land förväntar sig eller accepterar att makt 

fördelas ojämlikt. 

Individualism  

kontra  

kollektivism 

Individualistiska samhällen är sådana i vilka banden mellan individerna är 
lösa; var och en förväntas sköta sig själv och sina närmaste i familjen. 

Kollektivistiska samhällen är sådana i vilka människor från födseln och 

framåt integreras i starka, väl sammanhållna ingrupper, som under personens 

hela livstid fortsätter att skydda honom eller henne i gengäld för en 

obetingad lojalitet. 

Maskulinitet  

kontra  

femininitet 

Maskulinitet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är tydligt 

åtskilda; män förutsätts vara självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell 

framgång; kvinnor förutsätts vara mer anspråkslösa, ömma eller mjuka och 

engagerade av livets kvalitet. Femininitet präglar samhällen i vilka de sociala 
könsrollerna överlappar varandra; både män och kvinnor förutsätts vara 

anspråkslösa, ömma eller mjuka och inriktade på livets kvalitet. 

Osäkerhetsundvikande 
Osäkerhetsgrad innebär i hur hög grad medlemmarna i en kultur känner sig 

hotade av osäkra eller okända situationer. 

Långsiktighet  

kontra  

kortsiktighet 

Långsiktighet innebär dels att respektera status och ha skamkänsla, dels en 

hög värdering av dygder som ger belöningar i framtiden – i synnerhet 
uthållighet och sparsamhet. Kortsiktighet innebär odlande av dygder som är 

relaterade till det förflutna och till nuet, såsom respekt för traditionen, att 

skydda sitt ”ansikte”, personlig stadighet och stabilitet, samt uppfyllande av 

sociala förpliktelser. 
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Viss kritik har blivit riktad mot Hofstedes forskningsresultat, inte minst på grund av 

att den är gjord på endast ett företag – vissa hävdar därför dels att resultaten inte kan vara 

representativa för hela nationer, dels att de kan avspegla organisationskulturen snarare än 

nationskulturen. Dessutom är studien över trettio år gammal. Trots detta är Hofstede en av 

de mest citerade författarna inom studier i internationell handel, likaså stöder flera senare 

genomförda studier de resultat beträffande kulturella dimensioner som Hofstede 

presenterade (Schneider & Barsoux 2003). Det är av denna anledning som just Hofstedes 

kulturella dimensioner ändå har valts – framför andra likartade modeller – att användas i 

denna uppsats. Det bör dock förtydligas att modellen används mot bakgrund att den utgör 

en grundläggande, central del av det kulturella forskningsområdet och att den därför kan 

förväntas tas upp i sådan interkulturell träning som här syftas att undersökas. 
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3 Metod 

 Valet av metod föll naturligt på en kvalitativ sådan, inte minst på grund av ämnets 

natur; inom socialpsykologin finns inga standardiserade svar, utan det handlar om 

människor och mjuk data. Den kvalitativa intervjun är en metod för att identifiera eller 

upptäcka ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller 

innebörder. Den är också icke-standardiserad och sonderande till formen; man kan likna 

det vid en vägledd konversation där frågor-svar utvecklas delvis som en följd av tidigare 

frågor och svar. Intervjuaren är medskapare till intervjuns resultat genom sin interaktion 

med intervjupersonen, där båda reagerar på och påverkar varandra. Den kvantitativa 

intervjun är istället ett medel för att undersöka fördelningen av eller sambandet mellan på 

förhand definierade företeelser, egenskaper eller innebörder. Dessutom är denna 

standardiserad till formen, med frågor och definierade svarsalternativ som är lika för alla 

individer (Svensson & Starrin 1996). Eftersom vi ville studera ett enskilt fenomen – 

interkulturell träning i Sverige – mer ingående, föll vårt val på fallstudien, som rymmer 

just möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem, med syftet att 

belysa både gemensamma och unika drag och egenskaper, samt identifiera olika 

samspelsprocesser och dess påverkan (Bell 2006). 

 Nedan följer en beskrivning av den här studiens utformning, hur urval har gjorts, hur 

process och tillvägagångssätt sett ut, samt kommentarer rörande validitet, reliabilitet och 

etiska aspekter. 

3.1 Urval 

 Vi har, i enlighet med kursens riktlinjer, utfört sju semistrukturerade intervjuer med 

personer som på något sätt är knutna till eller har erfarenhet av interkulturell träning – de 

har själva förmedlat, utformat och/eller gett en sådan träning. Respondenterna kom vi i 

kontakt med genom Västsvenska Industri- och Handelskammaren, alternativt genom egen 

kontakt med svenska företag, vilket beskrivs mer utförligt under process. Eftersom vårt 

syfte inte varit att jämföra utbildningsanordnarna som sådana, utan snarare utbildningarna i 

stort, har vi valt att avidentifiera våra intervjupersoner, både som individer och med hänsyn 

till deras respektive arbetsplatser. I tabell 2 ges en övergripande beskrivning av 

respondenterna, deras bakgrund och inom vilket område de arbetar. En av intervjuerna var 

en informativ sådan; för att få kännedom om området tog vi inledningsvis kontakt med 

Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Slutligen visade det sig att vi vid ett tillfälle 

drabbades av tekniska problem, då en intervju inte spelades in. Denna har därför 
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kategoriserats som bortfall, vilket kommer behandlas mer ingående under tillvägagångssätt 

och i slutdiskussionen. 

Tabell 2. Presentation av respondenter  

Respondent A 

Kvinna, amerikansk bakgrund. Egenföretagare sedan -95. Fil.kand. i 

samhällsvetenskap, master i drama. Coachutbildad. Arbetat 20 år vid ett svenskt 

universitet. Bott och studerat/arbetat utomlands i USA, Frankrike, Egypten, Swaziland, 

Kina. 

Respondent B 

Kvinna, italiensk bakgrund. Idag chef för affärsutveckling på utbildningsföretag, där 

hon arbetat sedan 2001, också som lärare och administratör. Studerat orientaliska 

språk. Arbetat som lärare i språk och kommunikation. Bott i Japan. 

Respondent C 

Kvinna, svensk bakgrund. Egenföretagare sedan -93. Akademiker. Studerat i Japan. 

Doktorerat vid japanska avdelningen på svenskt universitet, där hon också arbetar och 
forskar idag. 

Respondent D 

Kvinna, svensk bakgrund. HR-specialist vid stort internationellt svenskt företag sedan 

1,5 år tillbaka. Examen i personalvetenskap från svenskt universitet. Tidigare 

konsultchef inom IT, regional manager vid svensk internationell 

språkutbildningsorganisation där hon arbetade med au pairer. Arbetat i USA. 

Respondent E 

Kvinna, finlandssvensk bakgrund. Delägare, kundansvarig och projektledare vid ett 

utbildningsföretag. Adjunkt i svenska och franska. Arbetat som språklärare i 15 år. Bott 

i USA, Schweiz, Tunisien. 

Informant 

Kvinna, svensk bakgrund. Ansvarig för relocation-avdelningen vid Västsvenska Industri- 

& Handelskammaren, där hon arbetat sedan 2004. Tidigare arbetat på bank med bl.a. 

rådgivning och utbildning. Bott i Storbritannien. 

 

 Som bilagor II, III och IV ligger exempel på hur utbildningsmaterial för interkulturell 

träning kan se ut. Dessa är inte föremål för någon dokumentanalys, utan endast till för att 

illustrera innehåll och utformning av den här typen av träning, vilken var vårt syfte att 

undersöka. Bilaga II, Making Sweden Make Sense, är en kurs avsedd för expatriater med 

medföljande här i Sverige. Den tar upp svensk kultur och mentalitet, svensk affärskultur, 

allmängiltiga kulturaspekter såsom kulturchock och anpassningsprocessen, samt praktiska 

tips för att bo och leva i Sverige. Bilaga III, Communicating across Cultures, är ett 

exempel på en öppen kurs med fasta tider och ramar, avsedd för alla som arbetar i en 

multikulturell kontext. Den är avsedd att öka företags medvetenhet för kulturens påverkan 

på kommunikation, beteendemönster, gruppdynamik, konflikthantering och dylikt, och på 

så sätt hjälpa dem att lyckas i sina internationella affärer. Kursen äger rum under två dagar, 

i form av interaktiva seminarier. Bilaga IV, Repatriation Coaching & Consultation, är 

slutligen avsedd för hemvändande expatriater, för att minska den omvända kulturchocken. 

Den är utformad för att ge stöd och råd, och underlätta en snabb och mjuk anpassning till 

hemkulturen såväl på arbetsplatsen som privat. Den är också behovsanpassad efter varje 

individs (och dennes familjs) önskemål och behov. Sammanfattningsvis pekar detta 

material på ett antal viktiga element av interkulturell träning – interkulturell 
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kommunikation, stöd, behovsanpassning med mera – som också kommer belysas 

ytterligare i studiens resultat. 

3.2 Process 

 Ursprungligen ville vi undersöka ett svenskt företag som i dagsläget har ett eget 

internt interkulturellt träningsprogram för sina anställda. Som första steg skickade vi ett 

handskrivet brev (se bilaga V) till informationschefen på Västsvenska Industri- och 

Handelskammaren – som samarbetar med svenska företag på den internationella 

marknaden – i hopp om att de skulle kunna informera oss om företag som har sådan 

interkulturell träning. Brevet följdes upp av ett telefonsamtal en vecka senare. 

Handelskammaren hänvisade oss till tre olika utbildningsanordnare som sysslar med 

interkulturell kompetens, men kunde inte ge oss några företag som har egen interkulturell 

träning. Parallellt med utbildningsanordnarna kontaktade vi därför också en rad större 

internationella svenska företag och koncerner, vilka vi trodde kunde tänkas träna sina 

anställda interkulturellt. Utfallet blev inte som väntat, det visade sig att de som idag tränar 

sina anställda interkulturellt i regel hyr in konsulter i detta syfte – vilket tog oss tillbaka till 

ruta ett. Våra nya förutsättningar ledde till att vi var tvungna att ompröva syftet med vår 

studie, och vår nya bana blev att göra djupintervjuer med de olika utbildningsanordnare vi 

kommit i kontakt med genom Handelskammaren och andra stora svenska företag; vi valde 

alltså att bortgå från den ursprungliga tanken om att undersöka ett interkulturellt 

träningsprogram hos ett svenskt företag, för att istället titta på interkulturell träning i 

Sverige i stort. Från början hade vi också tankar på att kunna genomföra en observation av 

ett träningstillfälle, men dels gavs inga sådana möjligheter, dels fanns det inte tid.  

 Som bilagor VI & VII ligger våra intervjuguider, en för informantintervjun och en 

för intervjuerna med utbildningsanordnarna. Intervjuguiderna består av teman som kändes 

viktiga att avtäcka under intervjun. Kvalitativa intervjuer förutsätter att frågorna till en 

början ska vara så öppna som möjligt, eftersom man vill erhålla spontan information om 

företeelser, attityder och dylikt (Svensson & Starrin 1996). Inledningsvis ställde vi frågor 

rörande respondenternas egen bakgrund, då det kändes viktigt att ta reda på hur det kom 

sig att de arbetade med interkulturell kompetens i något avseende, och hur deras väg dit 

sett ut. Vi ville också veta lite mer om företaget och vad såväl respondenten som företaget 

sysslade med (i vissa fall var respondenten sitt företag). Vårt primära syfte var att lyfta 

fram kunskap om hur själva träningen ser ut, således bestod större delen av intervjuerna av 

att reda ut hur länge träningen erbjudits, hur träningen var utformad, varför den var 
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utformad på det sättet, vad som står i fokus, och så vidare. Vi var också intresserade av vad 

som händer efter utbildningen, om nyttan av den utvärderas. Dessutom undrade vi om 

respondenterna visste något mer om huruvida expatriater får något slags stöd under sin 

utlandsvistelse och/eller efter sin hemkomst. Syftet med informantintervjun var framförallt 

att få en bredare uppfattning om dagens situation när det kommer till interkulturell träning, 

eftersom vår förhandsuppfattning skilde sig från hur det såg ut i verkligheten, men detta 

var något som vi var överens om att vi också ville prata om med våra övriga respondenter.  

3.3 Tillvägagångssätt 

 Kontakten med våra intervjupersoner fick vi alltså dels genom Västsvenska Industri- 

och Handelskammaren, dels genom egen kontakt med stora svenska företag. 

Kommunikationen med intervjupersonerna togs via e-mail och telefon, då intresse och 

samtycke till intervjun etablerades, och tid och plats för intervju bestämdes. Intervjuerna 

skedde under drygt två veckors tid runt om i Sverige. Respondenterna fick på förhand bara 

veta området för vårt examensarbete och att intervjun i stora drag skulle komma att handla 

om den typ av interkulturell träning som de på något sätt arbetade med. 

 Intervjuerna varade i genomsnitt i ungefär 30 minuter, och genomfördes på av 

respondenten vald plats, oftast på respektive arbetsplats. En av oss var huvudintervjuare, 

medan den andre under tiden kunde följa konversationens gång och på så sätt hade 

möjlighet att snappa upp aspekter som på något sätt missats eller var av värde att fördjupa 

sig i ytterligare. Dessa togs sedan upp i slutet av intervjun, vartefter intervjun övergick i ett 

mer avslappnat samtal mellan samtliga närvarande, då ytterligare viktiga synpunkter ofta 

kom fram. Frågorna hölls i så hög grad som möjligt öppna, men emellanåt var det av vikt 

att ställa mer specifika frågor, kanske om det fanns ett behov av förtydligande. 

 Intervjuerna spelades in på mobiltelefon, från vilken ljudfilerna sedan överfördes till 

dator, där själva transkriberingen senare skedde. Vi delade upp arbetet emellan oss, men 

säkrade innehållet av transkriptionen genom att korrekturläsa och lyssna igenom respektive 

intervju. Vid transkriberingen av intervjuerna skildrades exakt vad som sagts, det vill säga 

stakningar och dylikt återgavs också, däremot inte pauser eller någon annan form av icke-

verbal kommunikation – detta var något som inte var relevant för studiens ändamål.  

 Ur transkriberingarna av intervjuerna växte det fram ett antal olika kategorier; 

rörande interkulturell träning i sig (dess utformning, syfte, med mera), rörande utvärdering 

av interkulturell träning, rörande stöd till expatriater, rörande utvecklingen av interkulturell 

träning, samt rörande kostnader förknippade med interkulturell träning. Analysen av 



 

 20 

transkriptionen och dess kategorier gjorde vi var och en för sig, för att därefter jämföra och 

komplettera varandras analyser, inte minst för att säkerställa en nivå av objektivitet och för 

att minska riskerna för att missa några viktiga aspekter i resultatet.  

 Som redan nämnts var det en av intervjuerna som olyckligt nog inte spelades in. Vi 

valde då att klassa denna som bortfall, dels på grund av tidsbrist, men också på grund av att 

en ersättningsintervju hade löpt en större risk att bli tillrättalagd, och därmed förlorat en del 

av sin autenticitet. Emellertid togs minnesanteckningar, vilka tillsammans med dess 

förhållande till övriga resultat redovisas i bilaga VIII. 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

 Validiteten, eller giltigheten, av vår studie har vi säkrat genom att konsekvent 

uppvisa tydlighet i vår uppsats; vi har tydligt beskrivit hur vi gått till väga i alltifrån urval 

till vid våra intervjuer, vi har tydligt förankrat våra resultat i transkriberingarna, vi har 

beskrivit vilka felslut som uppstått och hur vi hanterat dessa, samt eventuella brister och 

svagheter. Vi har också varit tydliga med att hänvisa till studiens syfte och argumentera för 

de val vi gjort, för att säkerställa att vi studerar det vi ska. Denna tydlighet maximerar 

möjligheten att kunna genomföra studien på nytt, med samma resultat. 

 Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, av vår studie är problematisk att stärka med 

hänsyn till att studien är kvalitativ, men man skulle kunna hävda att den säkerställs genom 

våra resultat; de övergripande tendenser och mönster som resultaten uppvisar är 

genomgående för alla intervjuer – inklusive bortfallet – vilket också tyder på att resultaten 

kan förväntas bli desamma om studien skulle genomföras igen, under förutsättning att inga 

större förändringar skett hos utbildningsanordnarna. Dessutom har vi analyserat resultaten 

individuellt och vi har som två personer gjort motsvarande bedömningar.  

3.5 Etiska aspekter 

 Uppsatsens natur är inte av det känsliga slaget, men vi har ändå valt att avidentifiera 

våra respondenter genom att låta dem förbli anonyma, och har på så sätt värnat om deras 

integritet. Vi nämner heller inte de specifika företag som våra respondenter arbetar för 

(med undantag för Västsvenska Industri- och Handelskammaren), trots att syftet inte var 

att jämföra eller särskilja dessa, utan bara att lyfta fram själva utbildningen. Slutligen har vi 

också valt att helt avstå från att använda utsagor som kan vara identifierbara, såväl i 

resultat som i analys.  
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4 Resultat & Analys 

 I följande avsnitt kommer redogöras för resultat och analys av våra intervjuer, detta 

inom valda teman rörande den interkulturella träningen som sådan – dess utformning, 

syfte, frivillighet med mera – samt rörande utvärdering av interkulturell träning, stöd för 

expatriater, och slutligen utvecklingen av interkulturell träning. Avsnittet avslutas med 

redovisning av informantintervjun. 

4.1 Interkulturell träning 

I resultaten som följer tydliggörs interkulturell tränings utformning, syfte och 

behovsanpassning, tidpunkten för den, huruvida expatriaters medföljande ingår, samt dess 

frivillighet.  

4.1.1 Utformning av interkulturell träning 

Resultaten visar att interkulturell träning för anställda som arbetar mot utlandet kan 

innebära alltifrån de vanligare 1-2 timmarna av föreläsning, till workshops på 1-2 dagar, 

medan förberedande träning för expatriater, svenska som utländska sådana, tycks vara 1-2 

dagar långa. En av respondenterna förklarar att olika koncept här testats; en hel helg, bara 

en lördag, kvällar, eventuellt två kvällar där då olika saker tas upp, för att idag erbjuda en 

heldag under veckan; det problematiska när det gäller nyanlända expatriater är dels att de 

ännu inte har hunnit bygga upp något socialt nätverk och att det då kan vara svårt med 

barnpassning under kvällar och helger, dels att de ofta arbetar väldigt mycket – mer än i 

hemlandet – vilket gör det svårt att vara ledig, och att helgerna då blir extra värdefulla i 

form av ledig tid.  

Rörande träning för anställda som arbetar mot utlandet: 

C: ”helst inte under en halvdag om man ska ta till sig informationen på bästa sätt” 

Rörande träning för expatriater: 

A: ”normalt är det en endagsgrej, nio till fyra” 

C: ”behöver man ju flera dagar för att förstå vilken kultur man kommer till” 

Huruvida träningen sker enskilt eller i grupp skiljer sig till viss del åt mellan de olika 

utbildningsanordnarna, alla är dock överens om att det bästa är seminarieformen, det vill 

säga mindre grupper där aktivt deltagande möjliggörs genom dialog och diskussion. 

E: ”det är alltid interaktion. Hela vitsen med det här tycker jag är att man får bolla sina 
egna erfarenheter /…/ föreläsaren har ju inget facit, det finns ju inget rätt och fel.” 
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De olika utbildningsanordnarna har lite olika synsätt på och erfarenhet av huruvida 

man utformar träningsprogram baserat på tidigare forskning, olika teoretiska 

referensramar, och/eller på egna erfarenheter. Den interkulturella träningen är dock många 

gånger uppbyggd utifrån både teori och praktik; grunderna ligger i teorin, men baseras till 

stor del på individuella erfarenheter, upplevelser och åsikter, inte minst för att tydligare 

kunna exemplifiera och omsätta teorin till verklighet, samt skapa en diskussion mellan 

deltagarna. Mer allmänna träningstillfällen erbjuder en mer allmän syn på kultur, medan 

mer skräddarsydda tillfällen och träningstillfällen för expatriater som är inriktade på en 

viss kultur blir mer kulturspecifika. De flesta respondenter uppger att de försöker följa och 

hålla sig uppdaterade om forskning och/eller litteratur på området, och eventuellt också 

anpassar och aktualiserar träningen efter denna.  

A: ”Jag följer inte forskning via universiteten, jag tycker att det hade varit roligt att göra det 
/…/ Men däremot litteraturen följer jag /…/  sen har jag varit medlem i SIETAR1 för att gå 
på konferenser, få tips om ny litteratur och sånt /…/ jag har inte uppfunnit hjulet, utan det 

är vad folk gör, jag har förstått vad man ska ha med genom att läsa, i princip, och då har jag 
utformat det utifrån det /…/ om man läser litteraturen så finns det vissa grundgrejer man 

ska ha med.” 

E: ”Sen använder vi naturligtvis Hofstedes olika teorier och man refererar ju mycket till det 
som är framforskat.” 

Utbildningsanordnarnas interkulturella träning omfattar en rad olika företeelser, 

däribland kulturbegreppet i sig – ”vad är kultur?” och ”vad innebär det egna kulturella 

arvet?” – kulturchock och själva anpassningssituationen, interkulturell kommunikation, 

affärskultur och ledarskapsstilar, värdlandets kultur, medföljandes situation, hur man kan 

börja planera sin tid borta och planera inför sin hemkomst, vad hemkomsten kommer 

innebära (det vill säga den så kallade omvända kulturchocken), hur man kan förbereda sig, 

och så vidare. Det senare som rör medföljande, hemkomsten och dylikt är förklarligt nog 

något som ges i träning för expatriater; medan träning för anställda som arbetar mot 

utlandet i regel syftar mest på att allmänt belysa viktiga aspekter, har träning för expatriater 

ett djupare syfte och tar upp betydligt fler olika aspekter.  

A: ”mycket praktiskt och pragmatiskt, du kan inte vara för akademisk i dom här 
sammanhangen.” 

E: ”Man är ofta omedveten om sin egen kultur ända tills man krockar med någon annan 
kultur. Och då tycker man att det jag utgår från är ju det normala tillståndet /…/ sen gör 

alla andra annorlunda, om inte rent av fel, ibland.” 
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Vissa utbildningsanordnare tillhandahåller också språkträning som komplement till 

den interkulturella träningen; till det kulturella språket.  

E: ”språket är för oss det verktyg man behöver för att kunna kommunicera internationellt, 
man behöver ju kunna prata. /…/ det finns ju ett annat språk också och det är ju det där 

kulturella språket /…/ det kan man också säga är ett slags språk som man behöver lära sig 
för att kommunikationen ska fungera bra.” 

Åsikterna huruvida det finns något som man inte kan lära ut går isär. 

A: ”Ja, det är mycket man inte kan lära ut /…/ du kan inte lära ut do’s and don’t’s, vilket 
många tror att det handlar om, jag gillar inte det och det går inte. Du kan lära ut ett 

förhållningssätt.” 

E: ”Nej, man kan nog lära ut allting, men jag tror inte man kan lära sig allting. /…/ jag tror 
inte att man kan lära sig att bli på ett annat sätt om det inte ligger i ens egen vilja och sätt 

att vara /…/ Däremot tror jag att man kan lära ut hur andra fungerar. /…/ Det som är 
under vattenytan är ju svårt /…/ de flesta värderingar syns ju inte.” 

Detsamma gäller åsikterna huruvida det krävs mer träning om det är större skillnader 

mellan hem- och värdkultur. 

D: ”Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror att det kan va lättare för en tysk, eller en dansk att 
komma till Sverige. Eller för någon som kommer från Shanghai till exempel. De som kommer 

från Shanghai tycker oftast det är väldigt litet här.” 

E: ”Nej, egentligen inte. /…/ Danmark, där skäms man nästan över att man behöver träning 
i det därför att vi borde förstå dom /…/ men vi är väldigt olika i vårt sätt att göra affärer till 

exempel. /…/ ska man flytta till Kina eller Japan /…/ så är man medveten om att man är 
annorlunda, så ibland är det ofta lättare att då ta till sig att det faktiskt är stora skillnader.”  

4.1.2 Syfte med interkulturell träning 

Det syfte med interkulturell träning som kristalliserades vid intervjuerna handlade 

framförallt om att denna skall öka förståelsen och medvetenheten för kulturella fenomen 

och aspekter, något som tydligt framgår i alla intervjuer. Genom att öka människors 

förståelse för sina egna och andras kulturella attribut ger man dem också ett verktyg att 

hantera desamma – att hantera kulturkrockar och kulturella skillnader. Detta i sin tur ökar 

chanserna för företag att lyckas bättre i sina kontakter med utlandet, då de kan 

kommunicera effektivare över kulturgränserna. Dessutom uppger en respondent att 

företaget gärna ser att deras expatriater som arbetar inom organisationen i olika länder, tar 

med sig sin erfarenhet från ett land till ett annat. 

A: ”det viktigaste är nog interkulturell kommunikation /…/ för det påverkar allt, det 
påverkar ledarstil, det påverkar hur beslut fattas, det är egentligen det som är kärnan.” 

D: ”Hela tanken med våra transfer employees är /…/ att vi ska ha det här flödet, ett ständigt 
flöde, att åker man till Sverige, plockar på sig lite av den svenska [företags]kulturen, så vill 
man gärna att man tar med /…/ den kunskapen hem till Indien eller Tyskland eller vad de 

nu kommer ifrån eller om de flyttar till ett annat land.” 
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4.1.3 Behovsanpassning av interkulturell träning 

Ett genomgående tema i resultaten är behovsanpassning, vilket till viss del redan 

berörts. Intervjupersonerna svarar konsekvent att ”det är väldigt olika” och ”det beror på” – 

träningen anpassas och skräddarsys alltid efter företagens och deltagarnas önskemål och 

behov, alltifrån innehållsmässigt till var den ska hållas. Beroende på utbildningsanordnare 

går den här behovsanalysen till på lite olika sätt, större firmor kan till exempel använda sig 

av standardiserade behovsanalyser som görs på förhand, medan egenföretagare kanske 

inleder träningen med att etablera behov och intresse genom att bara prata med och lära 

känna deltagarna. Slutligen matchas rätt konsult också till rätt uppdrag – och beroende på 

konsulters olika sätt att arbeta och deras individuella karaktärsdrag och erfarenheter, ser 

inget träningstillfälle likadant ut ur det perspektivet heller. 

A: ”om jag lägger till eller justerar så är det mest om, inte grund, grundformen, utan det 
kulturspecifika” 

B: ”uppdraget är ofta skräddarsytt beroende på företaget, men grunderna är att innan man 
ens träffas så gör man /…/ en behovsanalys” 

Så kallade öppna kurser med fasta datum och innehållsramar, och ibland med ett 

större antal deltagare, kan till viss del också anpassas efter just deltagarna, men så behöver 

inte alltid vara fallet. 

D: ”den anpassas inte efter, det kan vara alla nationaliteter under de här utbildningarna.” 

E: ”Vi är väldigt lyhörda till vad deltagarna tycker. Vill de fortsätta någonting så är det ju 
viktigt för dom /…/ så kan man hoppa över vissa bitar.” 

4.1.4 Tidpunkt för interkulturell träning för expatriater 

Tidpunkten för interkulturell träning för expatriater skiljer sig mellan olika 

utbildningsanordnare, likaså åsikterna om när denna träning helst ska ske. Träning för 

utländska expatriater som äger rum på plats här i Sverige väntas många gånger in, för att 

kunna samordna flera expatriater och deras familjer. Några av respondenterna förklarar att 

sådana här träningstillfällen hålls vid på förhand fastställda tidpunkter, ett par gånger om 

året tycks vara vanligt förekommande. När det gäller de enskilda utbildningsanordnarna är 

det mer behovsanpassat; träningstillfället äger rum efter att beställning mottagits, i regel 

för en enskild expatriat och dennes familj. Några menar att det bästa är om viss tid har 

förflutit mellan expatriatens ankomst och själva träningstillfället, eftersom fler frågor då 

hunnit uppstå. De flesta får bara chansen att träffa expatriaterna en gång, framförallt om 

det gäller svenska expatriater som sedan åker iväg ut i världen. Utländska expatriater i 

Sverige kan däremot eventuellt erbjudas två enskilda träningstillfällen, ett vid ankomsten 
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och ett några månader senare. En respondent förklarar att de även har studieresor till 

Sverige för utländska expatriater, en tid innan de ska flytta hit. 

B: ”de vill rekommendera att [om] det är möjligt, att man tar en dag innan man åker iväg 
/…/ dagen innan tar man det generella, sen en seminarie efter kanske en månad, några 

veckor man har vistats i det nya landet, därför att där kommer alla frågor.” 

D: ”Sen så kommer [expatriaterna] alltid hit på en ”look and see trip” vart de än kommer 
ifrån i världen så flyger de in hit tillsammans med sin familj.”  

4.1.5 Expatriaters medföljande 

Intervjupersonerna är på det stora hela överens om att expatriaters medföljande – 

deras make/maka och eventuella barn – både bör och vanligtvis brukar medverka i den 

interkulturella träningen, dock är det dels frivilligt, dels reglerat av företagens policies och 

kontrakt med expatriaterna. Flera respondenter förklarar att företags regleringar kan skilja 

väldigt mycket beroende på bland annat företagets storlek och erfarenhet av att hantera 

expatriater; större företag som har ett stort antal personer som flyttar fram och tillbaka och 

har haft detta länge, har också haft tid att utveckla tydligare riktlinjer, kontrakt etcetera. 

Vad gäller barn, är det i så fall äldre barn som får ta del av den interkulturella träningen, 

mindre barn kan däremot få språkträning hos de utbildningsanordnare som erbjuder detta. I 

slutändan är det företaget som betalar och därmed bestämmer hur det ska se ut. En 

respondent menar att vissa företag kan anse det riskabelt att skicka en hel familj, för om 

medföljande inte trivs, är risken stor att expatriaten inte trivs och därför utför ett sämre 

arbete eller återvänder hem tidigare än planerat. 

A: ”vi brukar säga att ’if mama’s not happy, then nobody’s happy’” 

C: ”Ja, medföljande ska ingå, om det är expatriater som åker. För det är ju inte bara den som 
jobbar, utan det är ju partnern som också är en aktiv del i om det ska funka i jobbet.” 

4.1.6 Träning är frivilligt 

Majoriteten av respondenterna menar att det för det mesta är frivilligt att genomgå 

interkulturell träning. Vidare är det flera respondenters åsikt att inte alla företag liksom 

anställda inser vikten av sådan träning. Anställda kan dessutom känna att de inte har lust 

att lägga ner tid på något som de tror att de redan vet, eller känna att de inte har tid 

överhuvudtaget.  

C: ”Man tycker inte att man har tid med två dagar, eller en dag, ni hör ju själva, vilket är 
oerhört märkligt /…/ jag har företag som kunder där min utbildning är obligatorisk”.  

D: ”jag tror vi har ungefär en 50 som deltar och då ska det tillstå att vi landar in 150 nästan, 
120 ungefär så att det är inte alla som går den. Det är frivilligt. De måste inte gå igenom 

den”.  



 

 26 

4.1.7 Analys av interkulturell träning 

 Även om resultaten visade på olika synpunkter gällande hur man utformar ett 

träningsprogram, är utfallet högst likartat: grunderna ligger i teorin och omsätts genom 

olika övningar och diskussioner till praktik. Allsidig träning som aktiverar hela hjärnan är 

att föredra, genom vilken deltagaren får engagera sig i ämnet, subjektivt och objektivt 

reflektera och analysera informationen, samt applicera och integrera den nya kunskapen 

(Lee & Croker 2006). Eftersom vi alltid utgår från oss själva när vi tolkar vår omvärld, 

måste först och främst en förståelse och medvetenhet om den egna kulturen etableras, för 

att sedan kunna gå vidare och titta på andra kulturer (Bennett et al. 2000). Hofstedes 

(1991) kulturella dimensioner är ett exempel på ett hjälpmedel för att göra detta, och för att 

kunna jämföra människors grundläggande värderingar i syfte att påvisa kulturskillnader 

mellan olika länder – vilket också är vad interkulturell träning ska åstadkomma. Eftersom 

kulturen påverkar människan och dennes förhållande till familjen, arbetet, samhället och 

allt däremellan – huruvida anställda kan säga emot sin chef eller ta egna initiativ, om beslut 

fattas av en person eller genom konsensus, om anställda föredrar personlig eller 

grupprelaterad belöning och motivation, hur man förhåller sig till kvinnliga chefer, hur 

tolerant samhället och dess invånare är, om människor söker trygghet i religion eller satsar 

på kort- eller långvarigt sparande, etcetera – är graden av maktdistans, individualitet, 

maskulinitet, osäkerhetsundvikande och långsiktighet viktig att känna till för såväl 

expatriater som anställda som arbetar mot utlandet (Hofstede 1991).  

 När vi arbetar mot främmande kulturer eller i andra länder måste vi också 

kommunicera med varandra, kommunikation är oundvikligt. Och eftersom kommunikation 

är så nära förenat med kultur, influeras kommunikationen av vår kulturella bakgrund; det 

sker hela tiden en ömsesidig tolkning och påverkan mellan människor med olika kulturell 

bakgrund (Lundberg 1991), således kan interkulturell kompetens och kommunikation 

sägas vara den viktigaste komponenten av kulturell medvetenhet. 

 Förutom kultur, diskuteras under interkulturell träning för expatriater även mer 

ingående konceptet kulturchock och själva anpassningssituationen i ett nytt land, hur egna 

kulturella värderingar och beteenden kan komma att krocka med desamma i den nya 

kulturen och de missförstånd, konflikter och stressfulla situationer detta kan ge upphov till, 

samt hur man kan hantera detta när det händer, såsom Neulip (2000) beskriver. 

Isbergsmetaforen (Weaver 1998) utgör ett hjälpmedel för att visa på synliga och mindre 

synliga element i en kultur, vilka det tar olika lång tid att komma underfund med. Genom 

att simulera situationer som kan uppstå och ge förslag på hur man kan agera i sådana 



 

 27 

situationer kan man underlätta anpassningsprocessen (Korhonen 2003). Därtill kan 

kulturchocken också dämpas genom all slags förberedelser, såsom genom att lära om den 

nya kulturen och dess språk, utveckla interkulturella relationer på plats, och genom att vara 

beredd på att saker och ting kommer att vara annorlunda och försöka förutse sådant som 

kan gå fel (Neulip 2000). Det är här förberedande interkulturell träning kommer in; sådan 

träning innebär ett kritiskt steg och ökar chanserna att lyckas i interkulturella relationer av 

olika slag (Bennett et al. 2000).  

 Vad studiens resultat hela tiden återkommer till är förståelse och anpassning. Det är 

ett faktum att okunskap och intolerans ligger till grund för en stor del av världens 

konflikter, och att andra människors beteende lätt kan missuppfattas och misstolkas när 

dess bakomliggande orsaker är obekanta. Är man däremot medveten om, har åtminstone 

viss förståelse för, och är beredd på kulturella skillnader är det också lättare att möta och 

hantera dem (Schneider & Barsoux 2003). Sedan kan interkulturell träning aldrig till fullo 

förbereda en för exempelvis vad man kommer att uppleva i en annan kultur, men 

interkulturell träning kan i alla fall bistå med att öka förståelsen och medvetenheten för hur 

man kan möta och hantera det obekanta (Littrell et al. 2006). 

 När det kommer till anpassning av träning är detta ett måste eftersom vi alla är olika; 

individer är olika, konsulter är olika, företag är olika, vi arbetar mot olika länder och 

marknader, och vi har därmed olika behov – dessutom har vi olika behov vid olika 

tillfällen. Neulip (2000) förklarar att anpassningsprocessen är oerhört individuell, något 

som försvårar det hela och påverkar inte bara hur träningen kommer se ut och vad den ska 

fokusera på, men också hur vi anpassar oss i olika situationer och till olika kulturer, och i 

förlängningen vid vilken tidpunkt interkulturell träning lämpligtvis bör äga rum.  

Littrell et al. (2006) förklarar att ett mycket effektivt interkulturellt träningsprogram 

för expatriater ska erbjuda träning både före avresa, på plats i utlandet och efter hemkomst. 

Med hänsyn till detta kan träning för utländska expatriater i Sverige eventuellt ifrågasättas; 

om expatriaterna inte har fått någon slags förberedande interkulturell träning innan de 

anländer till Sverige, är en allmän introduktion till svensk kultur inte tillräcklig, och risken 

för att de misslyckas i anpassningen till den nya kulturen ökar. Dessutom är gruppens 

storlek avgörande; om ”träningen” innebär ett upplysande möte om Sverige för en större 

grupp människor minskar chanserna för diskussion och ett givande utbyte. Därtill kommer 

alla gruppens medlemmar inte att befinna sig på samma ställe i anpassningskurvan, vilket 

betyder att chanserna att uppfylla alla deras individuella behov minskar. Vidare skriver 

Littrell et al. (2006) om tidpunkten för interkulturell träning och att forskare är oense om 
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detta, något som bekräftas av våra respondenters åsikter. Med hänsyn till att effekten på 

expatriaters prestation bli mer betydande och varaktig om mer tid läggs på interkulturell 

träning (a.a.), kan 1-2 dagars förberedande träning anses på gränsen till för lite, men det 

allra viktigaste måste ändå sägas vara att träning och stöd ges under alla tre tidsperioder.  

Att åsikterna huruvida det finns något som inte går att lära ut går isär, tolkar vi som 

att respondenterna dels har olika erfarenheter av detta, dels uppfattar frågan olika – för 

även om svaren skiljer sig åt, tycks de ändå vara två sidor av samma mynt. Littrell et al. 

(2006) skriver dock att det inte går att lära sig varje situation som kan uppstå i den nya 

kulturen, utan det viktiga är att lära sig hur man tar till sig information om en annan kultur 

och lära sig hur man bedömer nya situationer och agerar utifrån dessa – vilket också är det 

huvudsakliga målet med interkulturell träning. Därtill är lärande i sig väldigt individuellt.  

 Svårigheter med att relatera till och anpassa sig till en ny kultur kan innebära en rad 

olika problem, således kan upplevda kulturella skillnader mellan hem- och värdkulturen 

påverka behovet av interkulturell träning (Lee & Croker 2006). Att våra respondenters 

åsikter om detta går isär, tror vi avspeglar deras individuella bakgrund och erfarenheter. 

Men, som en respondent uttryckte det, är det mycket mer som är annorlunda när de 

kulturella skillnaderna är stora, exempelvis kan expatriaten ställas inför ett helt nytt alfabet.  

 En viktig förutsägare av framgång – till och med bättre än expatriatens egen 

anpassning till sin nya arbetsroll – är expatriatens partners anpassning till den nya kulturen 

(Grahn & Swenson 2000). Den vanligaste orsaken till att expatriater återvänder hem 

tidigare än beräknat är att medföljande inte trivs med sin nya situation, bland annat på 

grund av att denne inte upplever den förtrogenhet och trygghet som expatriaten gör i sin 

arbetsroll (Bennett et al. 2000). Följaktligen finns det ett uppenbart behov av att träna 

familjer såväl som expatriaten själv, speciellt med tanke på de höga kostnader som är 

förknippade med interkulturell träning (Grahn & Swenson 2000). Den här studiens resultat 

tyder på att expatriaters medföljande idag vanligtvis är inkluderade i träningen. Däremot 

kan frivilligheten med interkulturell träning ifrågasättas, eftersom det är konstaterat att 

sådan träning utgör en så pass viktig del av goda internationella relationer, och kan 

innebära vinst eller förlust (bl.a. Littrell et al. 2006); som en respondent uttryckte det, kan 

ödesdigra misstag undvikas med hjälp av interkulturell träning.  

4.2 Utvärdering av interkulturell träning 

Tendensen tycks vara att utvärdera träningen i direkt anslutning till denna, efter 

dagens slut. Flera utbildningsanordnare menar att de inte har några problem med att få 



 

 29 

uppdrag och att det är ett tecken i sig på att deras kunder varit nöjda med träningen och 

därför rekommenderat den vidare. Större utbildningsanordnare använder sig av någon form 

av certifiering eller kvalitetssäkring av sina utbildningar och konsulter, för att kunna 

garantera att de håller en viss internationell standard. Likaså får större 

utbildningsanordnare som också erbjuder språk chansen att följa sina kunder på ett annat 

sätt när dessa regelbundet återkommer för språkträning och då även ventilerar övrigt som 

händer i deras liv. De flesta utbildningsanordnare arbetar endast med förberedande träning 

och träffar därför inte expatriaterna efter utlandsvistelsen – och kan därför heller inte göra 

en utvärdering av nyttan av träningen, för att se om träningen gett resultat.  

A: ”Dom som kommer hit [till Sverige] träffar jag igen /.../ Dom som åker ut, dom försvinner 
i ett töcken./…/ jag frågar [efter träningen] /…/ jag gör det muntligt /…/ Jag har ingen 

möjlighet att följa upp på det sättet. /…/ I början gjorde jag kursevalueringar och allt sånt, 
men det är ingen som har bett om det, ingen som intresserar sig, så jag kör på”.  

B: ”[konsulter] får leverera en utbildning innan man godkänner dom. Så man ser så det är 
tränade konsulter, så att produkten ska se någorlunda samma världen runt /…/ det finns en 

kvalitetskontroll som är central.” 

E: ”Ja utvärdering gör vi ju alltid, men det är ju vad de tyckte om utbildningen. /…/ vi har 
ofta kontakt med våra deltagare därför att de läser ju språk hos oss också, ofta, och det kan 

ju ta ett år. /…/ Därför så följer ju vi upp dem ofta men det finns inget upplägg att om tre 
månader så ses vi igen.” 

4.2.1 Analys av utvärdering av interkulturell träning 

Utvärdering av träning för ett företags anställda är avgörande för att kunna öka 

effektiviteten och nyttan av desamma (Lee & Croker 2006). Studiens resultat pekar på 

vissa brister när det kommer till sådan utvärdering. Utvärdering vid slutet av dagen är inte 

tillräckligt, eftersom deltagarna då omöjligt kan veta vilken nytta de haft av träningen och 

vilka kunskaper och färdigheter den egentligen utmynnat i. Av denna anledning behöver 

träningen följas upp senare, gärna regelbundet i takt med att deltagarna får nya kulturella 

erfarenheter som de kan relatera till den förberedande träningen. Majoriteten av 

utbildningsanordnarna träffar bara träningsdeltagarna en gång, under den förberedande 

träningen – hade det förekommit fler träffar, även under utlandsvistelsen och efter 

hemkomsten, hade det också varit lättare att utvärdera vad som varit bra och mindre bra 

med träningen, vad som hade kunnat förändras eller förbättras, och så vidare. Större 

utbildningsanordnare som även erbjuder språkträning har möjligheten att följa upp 

träningsdeltagarna under denna – språkträningen är inte ämnad för uppföljning, men utgör 

likväl ett tillfälle för deltagarna att ventilera sina erfarenheter.  
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4.3 Stöd för expatriater 

Enligt respondenterna är stöd på plats i värdlandet något som företagen brukar se till 

att de anställda får, både om de tar emot expatriater från utlandet eller om deras egen 

personal åker utomlands. Det hela är organiserat på olika sätt från företag till företag, vissa 

får mer stöd än andra beroende på vad för slags policy företaget har. En del anställda får en 

kontaktperson på plats som hjälper till med de praktiska sakerna som skola för barnen och 

kanske även att hitta arbete till medföljande.  

C: ”Det ser väldigt olika ut. En del får väldigt mycket stöd, andra får mindre stöd. /…/ Vår 
del som utbildare har inget med det att göra utan det är företagens avtal med dom 

anställda som reglerar allting”.  

E: ”Ofta finns det någon på företaget som har ansvar för de här expatriaterna, ju mindre 
företag desto svårare är det.” 

Flera av utbildningsanordnarna ser en tydlig trend vad gäller repatriationsmöten; det 

är något som svenska företag inte prioriterar och som än idag inte anses speciellt viktigt – 

det antas att expatriaterna redan känner sin egen kultur, att det inte är några problem att 

komma hem. Dessutom har de redan betalat så mycket för att skicka iväg dem att 

repatriation ofta bortprioriteras. Snarare än hjälp i form av ett repatriationsmöte med en 

konsult, erbjuds i så fall mer praktiskt hjälp, som till exempel att hitta lägenhet och att åter 

skriva in sig hos försäkringskassan. Därtill tror flera respondenter även att företag idag är 

dåliga på att ta tillvara på anställdas kompetens och erfarenhet. 

A: ”Förut när jag jobbade så hade vi alltid hemkomstseminarier, som vi kallade det, för det 
är väldigt jobbigt, som ni vet, för många att anpassa sig igen hemma. /…/ det är nånting jag 

också försöker säga till folk, att sex månader innan du kommer hem se till att du har 
kontakt med en mentor /…/ och sätt igång så att det är förberett för din hemkomst”. 

C: ”Vi har en jantelag i det här landet som är väldigt stark, den här omvända kulturkrocken 
som många expats möter när dom kommer hem igen  /…/ man tar inte hand om 

kompetensen [på företagen] för du ska inte tro att du har varit med om något speciellt”.  

E: ”[repatriationsmöten] är en sån förfrågan som vi nästan aldrig får. Vi pratar om det. Att 
det där kommer sen också, men för de flesta som är hos oss så är det ju nånting som ’ähh, 

det är om några år’.” 

De utbildningsanordnare som erbjuder repatriationsmöten gör detta i form av vad 

som närmast kan liknas vid en diskussion, där expatriatens individuella behov sätts i fokus 

och där de får berätta om hur deras utlandsvistelse varit, hur det kändes att komma hem, ta 

del av andra hemvändares historier, och bara prata av sig. 

A: ”Dels så diskuterar man vad som har varit bra, vad som har varit utmanande /…/ Vad 
har jag lärt mig under den här tiden, vad borde jag fått med mig som jag inte fick med mig, 
vad har varit mest utvecklande /…/ Jag ger inte råd, man bara lyssnar, och bollar tillbaka 

/…/ oftast har dom behov av att bara ventilera”.  
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4.3.1 Analys av stöd för expatriater 

Det är oerhört individuellt hur människor anpassar sig till nya kulturella omgivningar 

och hur de hanterar de problem som dessa kan ge upphov till (Neulip 2000), således utgör 

stöd för expatriater ett viktigt moment i anpassningsprocessen. Helst bör stöd erbjudas 

både på plats i utlandet och vid hemkomsten (Littrell et al. 2006), inte minst kan det vara 

viktigt – som flera respondenter också sa – att bara få dela med sig av sina erfarenheter 

med människor i liknande situationer och bli medveten om att det finns andra som går 

igenom samma sak. Utifrån studiens resultat verkar praktisk hjälp och stöd vara väl 

etablerat, vilket inte är särskilt anmärkningsvärt med hänsyn till det en expatriat ställs inför 

och måste hantera vid ankomsten till ett nytt land. Men – som en respondent uttryckte det – 

är den andra, sociala biten minst lika viktig, både för expatriaten och, i synnerhet, för 

medföljande, vilken ofta är mer utsatt i sin nya situation, bland annat eftersom denne inte 

har arbetet att falla tillbaka på och den trygghet det innebär (Bennett et al. 2000). 

Det framkom vid intervjuerna att stöd vid hemkomsten är något som idag 

bortprioriteras, eventuellt att företag till och med blivit sämre på det än tidigare – vilket 

förvisso kan ha med konjunkturläget att göra. Teorin är dock glasklar: hemkomsten och 

den omvända kulturchock denna innebär kan många gånger bli mycket mer omfattande och 

intensiv än kulturchocken i utlandet, dels eftersom den inte är väntad (till skillnad från den 

första), dels eftersom hemvändare ofta möts av en något reserverad attityd efter 

hemkomsten (Schneider & Barsoux 2003). Vidare hävdar forskare att de individer som 

anpassar sig bäst till värdkulturen också är de som har svårast med den omvända 

kulturchocken vid hemkomsten, och därför har vissa expatriater mer behov av 

repatriationsmöten än andra (Littrell et al. 2006). Även om problematiken kring 

hemkomsten flyktigt tas upp vid den förberedande träningen, kan det – som en respondent 

uttryckte det – vid denna tidpunkt vara svårt att helt ta in detta, eftersom hemkomsten 

ligger flera år framåt i tiden. Mer förberedelse inför hemkomsten behövs därför under 

utlandsvistelsen och i form av repatriationsmöten; genom att förbereda sig inför 

hemkomsten, på liknande vis som man förbereder sig inför utresan, och försöka förutse 

möjliga bekymmer (Neulip 2000), samt genom att erbjudas såväl praktiskt som socialt 

stöd, kan den omvända kulturchocken dämpas.  

4.4 Utvecklingen av interkulturell träning 

I intervjuerna berördes också hur situationen har sett ut inom området interkulturell 

träning tidigare, hur den förändrats och hur den ser ut idag. Alla de utbildningsanordnare 
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som intervjuats uppger att de erbjudit sådan här träning sedan 1990-talet (alternativt 

”länge”), och att många företag vid denna tid övergick från att ha sådan här träning internt 

(vilket många större internationellt verksamma företag hade) till att istället hyra in tjänsten 

från konsulter. Allt sedan dess har vår värld blivit än mer globaliserad, något som även 

påverkat behovet av interkulturell träning.  

B: ”Både språkträning och kulturell träning är inte högt prioriterat” 

E: ”För tjugo år sen var vi i Sverige väldigt dåliga på detta. Det fanns inte mycket sån här 
träning. /…/ då lämnades frun, för då var det frun, väldigt ofta för sig själv och fick klara sig 

bäst hon kunde /…/ Idag ingår ofta hela familjen [i träningen] /…/ vi är fortfarande inte 
riktigt medvetna om av vad det krävs för att kunna jobba helt internationellt”  

E: ”Jag läste precis i morse faktiskt, i tidningen, att på 2000-talet kommer den här 
interkulturella kompetensen bli väldigt viktig därför att världen krymper och det hjälper oss 

att göra affärer. /…/ Idag är vi internationella vare sig vi vill det eller inte.” 

Flera av respondenterna har märkt av de senaste årens konjunktursvängningar; de 

konstaterar att interkulturell träning då är bland det första som företag skär ner på i 

budgeten – när framtiden är osäker, vågar man inte skicka iväg personal på 

utlandsuppdrag. Några intervjupersoner menar att även om företagen är medvetna om att 

interkulturell träning är en viktig bit, är de ändå inte villiga att betala för det, särskilt inte i 

dåliga tider. Det skärs också ner på repatriationsmöten, om de ens används – många 

svenska företag är inte medvetna om att repatriationsmöten är minst lika viktiga som den 

förberedande träningen. 

A: ”[hemkomstseminarier] är tyvärr någonting som det sparas in på, så nu har jag inte 
träffat folk som har kommit hem på jättelänge”. 

E: ”Jag tror att precis som man trodde att det inte var något svårt att flytta förr, för 20 år 
sen, så tror man att det inte är så svårt att flytta tillbaka. Jag tror att det inte riktigt har 

landat ännu faktiskt. Så där tror jag att det slarvas en del”.  

4.4.1 Forskning i Sverige 

Flera respondenter uppger att det finns begränsat med svensk forskning och litteratur 

inom området interkulturell kommunikation, träning, och kompetens.  

A: ”Jag tycker att det är väldigt svårt att hitta [litteratur] i Sverige, utan jag har lite källor i 
England, som är fantastiskt bra /…/ På svenska finns det väldigt lite överhuvudtaget”. 

C: ”Det finns en del [svensk forskning] /…/ men det kommer inte så mycket, nej, det är rätt 
underutvecklat.   

4.4.2 Analys av utvecklingen av interkulturell träning 

I takt med att världen krymper och företag börjar konkurrera alltmer intensivt på den 

globala marknaden, blir rollen av interkulturell träning också alltmer avgörande (Osman-

Gani & Rockstuhl 2009), och – som en respondent uttryckte det – kan alla företag med en 
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hemsida idag bli kontaktade av någon på andra sidan jorden. Även om interkulturell 

kompetens behövs inom alla nivåer av en organisation, och forskning bevisat fördelarna 

med interkulturell träning, är det fortfarande alltför många företag som inte investerar i 

detta, kanske på grund av felaktiga föreställningar om att sådan träning är ineffektiv, eller 

på grund av tidsbrist (Korhonen 2003), vilket den här studiens resultat också bekräftar. 

Större internationella svenska företag tycks nuförtiden i regel ha någon typ av interkulturell 

träning som standard, och de som varit med länge har haft gott om tid att samla på sig 

erfarenhet och utveckla bra policies rörande interkulturell träning och uttömmande 

kontrakt för expatriater, ändock är det utbildningsanordnarnas uppfattning att många 

fortfarande inte erbjuder sina expatriater tillräckligt med stöd varken på plats i utlandet 

eller efter hemkomst.  

Liksom vi själva märkt av i jakt på tidigare forskning och litteratur, bekräftades det 

under intervjuerna att det finns dåligt med sådan inom området interkulturell 

kommunikation och träning i Sverige och/eller på svenska, inte minst är terminologin 

ibland bristfällig när den inte på ett tillfredsställande sätt fångar fenomens och aspekters 

sanna andemening, något som sannolikt inte är helt ovanligt när utländska 

forskningsresultat och begrepp ska överstättas till svenska. Det saknas också svensk 

statistik rörande interkulturell träning och expatriation. Den här typen av granskande och 

uppmärksammande forskning hade eventuellt kunnat öka kunskapen om interkulturell 

träning hos svenska företag och belysa vikten av interkulturell kompetens.  

4.5 Kostnader förknippade med interkulturell träning 

Slutligen nämndes vid upprepade tillfällen under intervjuerna de höga kostnader som 

är förenade med expatriationsprocessen och interkulturell träning. Åsikter som kom fram 

var bland annat att företagen kan sägas förlora inkomst när anställda går utbildning istället 

för att arbeta, och att företagen många gånger är motvilliga till att betala för den träning 

som krävs om anställda antingen ska arbeta mot utlandet eller ska arbeta och leva 

utomlands under en längre tid. Om expatriaten utför ett dåligt arbete eller måste avbryta sin 

vistelse exempelvis för att familjen inte trivs eller för att det av någon annan anledning inte 

fungerar, är detta också förenat med stora kostnader. Vidare ifrågasatte flera av 

respondenterna huruvida företagen verkligen tar tillvara på den kunskap och erfarenhet 

som träning och utlandsarbete ger – om inte, skulle detta också kunna ses som en typ av 

”kostnad”, i synnerhet om det går så långt att expatriaten vantrivs och väljer att se sig om 

efter nytt arbete. 
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A: ”Det kostar en förmögenhet att skicka expatriater till utlandet och det är ett stort 
procenttal som lämnar sin arbetsplats när de kommer hem för att de känner att företaget 

inte tar till vara på den kompetens som expatriaten fått under sin utlandstjänst.”  

C: ”Det är inte jag som kostar, det är deras anställda som inte jobbar de timmarna som 
kostar, och det tycker man nog att man inte har råd med. /.../ För det är mjukvara, det är 

sånt som man lär sig efter hand, men då kan man ju spara de där åren, rätt så snabbt.” 

E: ”När man tar hit en utländsk chef så räknar man med en kostnad på fyra miljoner, och en 
vanlig tjänsteman kan då vara från en upp till två miljoner. Misslyckas det då så är det ju 

inte så kul förstås. Så därför förvånar det mig lite grann, måste jag säga, att det här ändå är 
ett så bortglömt område. Man väldigt ofta tycker ’jojo, men svenska ska de lära sig men äh 

de behöver inte gå den där kursen’. Så är det lite granna”.  

4.5.1 Analys av kostnader förknippade med interkulturell träning 

Som tidigare forskningsresultat påvisat (bl.a. Bennett et al. 2000, Grahn & Swenson 

2000, Schneider & Barsoux 2003), är interkulturell träning liksom expatriationsprocessen 

förknippade med stora kostnader, något som också berördes i den här studien. Samtliga 

utbildningsanordnare hade tydligt märkt av de senaste årens konjunktursvängningar. Det 

kan inte sägas anmärkningsvärt att företag väljer att inte skicka anställda utomlands i 

dåliga tider, men om företag väljer att dra in på interkulturell träning för expatriater som 

ska och är utomlands i just dåliga tider, har de uppenbarligen inte förstått vikten av sådan 

träning när det kommer till möjligheten att uppnå goda resultat och förbättrade prestationer 

(Grahn & Swenson 2000). Interkulturell träning må vara förknippad med en hel del 

kostnader, men i förlängningen kan det rimligtvis ifrågasättas vad det kostar att inte ge sina 

anställda träning, och som Grahn & Swenson (2000) konstaterat är det betydligt fler som 

misslyckas av de som inte fått träning, i jämförelse med de som fått det.  

4.6 Resultat av informantintervjun 

Informanten vid Västsvenska Industri- och Handelskammaren var vid 

intervjutillfället ansvarig för deras relocation-avdelning, där hennes primära arbetsuppgift 

är att hjälpa expatriater som kommer från utlandet att komma till rätta här i Sverige. 

”vi hjälper till med arbetstillstånd, vi hjälper till med skolor, bostäder, praktiska ting. För 
några företag betalar vi hyror, olika elräkningar och andra sådana driftskostnader som hör 

till hus. Sen hjälper vi också personer under hela tiden som dom är här, med praktiska 
frågor. Oftast är det då dom medföljande som har frågor; barn, sjukvård, tandvård, var man 
kan vända sig för olika typer av problem eller ren fritidssysselsättning /…/ bara en bråkdel, 

det finns så mycket olika vi gör.” 

Även om hjälpen till största del är av praktiskt slag, finns det även möjlighet för 

expatriaterna att ta del av ett socialt nätverk, för att träffa människor i liknande situation 

som ens egen. 
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”vi har ju också då ett nätverk som vi träffas med jämna mellanrum, med olika aktiviteter, 
och träffar, och man får träffa folk som är här på liknande sätt /…/ det är en viktig bit att 
kunna träffa andra som är i samma situation, för det är en trygghet och stabilitet att man 

har ett nätverk där alla förstår varandra.” 

Hon har själv varit medföljande, i hennes fall till Storbritannien, detta under en 

treårsperiod i början av 2000-talet. Hon berättar att de då inte fick någon interkulturell 

träning. 

”nä, det var inom Europa, så man tyckte nog inte att det behövdes. Företagen satsade mer 
på om det var längre bort. /…/ vi fick en bok möjligtvis sådär som man fick läsa, Culture 

Shock Britain eller vad den hette för nånting” 

Det var efter sin egen utlandsvistelse som hon förstod att det fanns ett behov av den 

här typen av tjänster som Handelskammaren erbjuder. 

”insåg hur krångligt allting är, hur mycket man ska ta reda på och ha koll på” 

Dessutom blev hon under tiden utomlands varse om hur svårt det är för andra att åka 

till Sverige, både privat och i arbetet, eftersom allting är på svenska. 

”inser man ganska snabbt att svenska är det språket som, i alla fall på den tiden, som nästan 
genomsyrade alla websidor och det var väldigt svårt att få information på engelska. Det har 

blivit lite bättre…” 

Handelskammaren arbetar med människor och företag från mer eller mindre hela 

världen, men har inte själva någon interkulturell träning för sina anställda. 

”nej, faktiskt inte /…/ däremot så har vi funderingar på det, när vi ser att vi kanske får 
andra typer av kunder framöver, som vi känner att vi kanske inte behärskar den kulturen 

då.” 

Handelskammaren erbjuder en typ av interkulturell träning för utländska expatriater i 

Sverige, som hålls en gång per termin. Den sker i regel i grupp, gärna om 5-6 stycken, och 

leds av ”konsulter som kan den här biten”. De har märkt av att det varit svårare att sälja 

den nu när ”det har varit så extremt dåliga tider” och att språkträning och kulturell träning 

är ”ett av dom stoppen som gjordes förra året på flera företag”. 

Familjen är oftast inkluderad – ”man ser det som en fördel”. Däremot inga barn, men 

informanten tror att ”om man skickar ut folk så kan det vara intressant med åldern på 

barnen som är med, men man måste titta på åldern.” 

Informanten förklarar att företag idag inte har interkulturell träning eller språkträning 

internt, eftersom det är ”så få timmar man pratar om så det finns inte underlag för att ha 

någon fastanställd”, följaktligen hyr man in konsulter.  



 

 36 

Slutligen kommenterar informanten också anledningen till varför en del anställda 

väljer att inte gå någon interkulturell träning. 

”det oftast kräver ganska mycket tidsåtgång från den anställde och dom är ju lojala mot 
sina företag, dom har en tendens att säga ’näe, jag hinner inte det, jag hoppar’, dom kanske 

inte alltid ser vikten med det.” 

4.6.1 Analys av informantintervjun 

Resultatet av informantintervjun kan sägas ha bekräftat först och främst mer 

grundläggande aspekter av interkulturell träning, såsom att mindre grupper är att föredra 

och att medföljande är välkomna. Handelskammaren erbjuder alltså framförallt praktisk 

hjälp i stor omfattning, och det finns också möjlighet till socialt stöd i form av ett nätverk 

för människor i liknande situation. Anmärkningsvärt är kanske att Handelskammaren – 

som i stor utsträckning kommer i kontakt med utländska företag och organisationer – 

själva inte erbjuder sina egna anställda någon interkulturell träning. Däremot kan de på sätt 

och vis sägas ha tagit till vara på informantens erfarenhet och kunskap från sin längre 

utlandsvistelse, även om det nu inte var de som skickade ut henne, utan det var hon som 

sökte sig till dem för att kunna hjälpa andra som upplever sådant hon själv tidigare upplevt.  

Informanten nämner att hon och hennes familj inte fick annat än en bok om 

kulturkrockar inför deras utlandsvistelse, vilket bekräftar att företag inte tror att det behövs 

någon interkulturell träning för arbete mot eller i länder som uppfattas lika ens egna. Vi 

fick också förklarat varför företag inte längre har träning internt; för att det inte finns 

underlag för det. Även Handelskammaren hade märkt av konjunktursvängningarna genom 

att företagen då drar in på kompetensutveckling. Det pratades vidare om att anställda 

många gånger inte känner att de har tid att gå på utbildning för att de är så lojala mot 

företagen, samt inte riktigt ser värdet i att gå sådan utbildning. Slutligen nämndes också 

problematiken kring att som utländsk medborgare komma till Sverige, eftersom svenskan 

än idag är det språk som genomsyrar informationen i samhället.  
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5 Diskussion  

Innan slutet av uppsatsen nås, ska först forskningsfrågorna ges svar på och viktiga 

slutsatser dras, bortfallet ska redogöras för, styrkor och svagheter ska diskuteras, och 

slutligen ska förslag på framtida forskning ges. 

5.1 Svar på forskningsfrågor 

Vi börjar med att svara på våra forskningsfrågor, för att sedan diskutera övriga 

viktiga slutsatser, med tidigare forskning i åtanke.  

 Hur utformar utbildningsanordnare i Sverige träningsprogram med syfte att höja 

den interkulturella kompetensen hos verksamma inom företag med internationell 

verksamhet?  

Interkulturell träning för anställda som arbetar mot utlandet innebär vanligtvis upp 

till en halvdag med föreläsningar och/eller workshops, medan träning för expatriater 

snarare är 1-2 dagar långa eftersom de behöver vara mer kulturspecifika och 

mångfacetterade. Resultatet pekar på att träning i mindre grupper med aktivt deltagande är 

att föredra, även om verkligheten långt ifrån alltid efterlever teorin, såväl på denna punkt 

som på andra. Träningsprogram för att höja interkulturell kompetens ser i stort sett dylika 

ut: de har en teoretisk grund som varvas med praktik och diskussion. Syftet med 

interkulturell träning är framförallt att öka förståelsen och medvetenheten för kulturella 

element samt att ge deltagarna ett verktyg för att hantera desamma. Träningen tar således 

upp en rad olika kulturella fenomen såsom kulturbegreppet i sig, kulturchock, 

anpassningsprocessen, interkulturell kommunikation, affärskultur, samt i mer specifikt 

syfte även värdlandets kultur, medföljandes situation, och problematik kring repatriation. 

Språkträning kan också vara en del av interkulturell träning. Nyckelordet är 

behovsanpassning; träningen anpassas och skräddarsys efter företagens och deltagarnas 

önskemål och behov, följaktligen ser inga träningstillfällen heller likadana ut. Dessutom 

ser interkulturell träning olika ut beroende på om den är förberedande, sker på plats i 

utlandet, eller efter hemkomst, likadant om medföljande är inkluderad eller ej – vilket de 

oftast är.  

 Vilka antaganden om interkulturell kompetens ligger till grund för sådana 

utbildningars utformning? 

Vilka kompetenskrav som interkulturella träningsprogram ska uppfylla kan förefalla 

något svävande, men syftar enligt oss framförallt till förståelse och medvetenhet för 

kulturella skillnader; interkulturell träning är designad för att ge deltagarna ett verktyg med 
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vilket de ska kunna hantera sådana skillnader. För att göra detta måste man först och främst 

vara medveten om sina egna kulturella värderingar och beteenden. Därifrån går man vidare 

till att titta på olika dimensioner av kultur och kulturens inverkan på alla aspekter och 

nivåer i samhället, således uppmärksammas bland annat interkulturell kommunikation, 

organisationskultur, affärskultur och ledarskapsstilar. Vidare diskuteras kulturchock, själva 

anpassningsprocessen för expatriater och dennes medföljande, samt hur man förbereder sig 

och dämpar den kulturella chocken. Slutligen tas problematiken kring repatriation upp och 

de utmaningar man kan möta efter hemkomsten. Sammanfattningsvis handlar det i 

synnerhet om att öka förståelsen och medvetenheten för alla aspekter av interkultur. 

5.2 Slutsatser  

 För att återknyta till studien gjord av Littrell et al. (2006) konstateras det i denna 

bland annat att interkulturell träning ska lära ut hur man tar till sig information om en 

annan kultur och hur man lär sig att bedöma nya situationer och agerar utifrån dessa, något 

som våra resultat bekräftar, precis som vikten av anpassning – till individen, till tjänsten, 

till familjen, till värdkulturen. Vi drar dessutom också, liksom Littrell et al., slutsatsen att 

ett effektivt interkulturellt träningsprogram ska erbjuda träning med lämpliga aktiviteter i 

alla tidsperioder; före avresa, på plats i utlandet, efter hemkomst – desto mer tid man 

lägger på träning, desto mer betydande och varaktig kommer effekten av expatriatens 

prestation bli. Littrell et al. (2006) är av åsikten att större skillnader mellan hem- och 

värdkultur gör det svårare att interagera och arbeta i den nya kulturen, vilket i så fall 

innebär att det med stora kulturskillnader krävs strängare träning – en punkt som våra 

respondenter var oeniga kring. Desto bättre expatriaten lyckas anpassa sig till livet i den 

nya kulturen, desto svårare kommer denne få att komma hem, vilket illustrerar vikten av 

repatriationsmöten. Slutligen är utvärdering av träningen ett viktigt moment. Både 

repatriationsmöten och utvärdering uppvisar stora brister enligt den här studiens resultat.  

 Vidare både stödjer och avviker våra resultat från tidigare forskningsresultat. Om vi 

ser till tidigare svenska examensarbeten (Castellino & Grahn 1997, Andersson et al. 2005, 

Isaksson 2008) pekade de på att större internationella svenska företag förstått vikten av 

interkulturell träning och till viss del anpassning av densamma, vilket vi måste hålla med 

om. Däremot kan vi alltså konstatera att de fortfarande inte tycks ha blivit bättre på att ge 

expatriater stöd under utlandsvistelsen eller efter hemkomsten, eller på utvärdering av 

träningen – interkulturell träning lever än idag inte alla gånger upp till teorins ansatser, och 

när det kommer till längden och i synnerhet mängden av interkulturell träning, finns det 
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betydligt mer att önska. Korhonen (2004) menar att interkulturell träning är en långsam, 

successiv och långsiktig process, som bör innehålla flera olika typer av träningsmetoder. 

Osman-Gani och Rockstuhl (2009) drar det hela ett steg längre och anser att interkulturell 

träning optimalt bör genomföras under 1-4 veckor och understryka bland annat studieresor, 

samt sociokulturella-, human resource-, och ledarskapsfaktorer. Våra resultat tyder på att 

dessa faktorer inte till fullo är uppfyllda i dagsläget. Vikten av behovsanpassning bekräftas 

emellertid av tidigare forskning gjord av bland andra Grahn och Swenson (2000) och Lee 

och Croker (2006), vilka kommit fram till att träningen måste erbjudas och anpassas efter 

individens och organisationens behov, efter typen av arbete, och efter värdkulturen, samt 

till den snabbt förändrande globala marknadsplatsen. Något som vår studie också berört är 

graden av kulturella skillnader, vilka Lee och Croker (2006) menar kan ha stor inverkan på 

expatriaters arbetsuppgifter och träning – expatriater som är obekanta med värdlandet kan 

behöva både mer interkulturell träning och mer kommunikationsträning. 

 Vi slås av det faktum att vi efter årtionden av forskning inte kommit längre. Tio år in 

på 2000-talet, i en mer globaliserad, internationell och upplyst värld än någonsin tidigare, 

är det fortfarande alldeles för få företag som har insett att interkulturell kompetens är den 

framgångsfaktor som det utan tvivel är; interkulturell träning är viktigt både för 

organisationen och för den anställde när det kommer till att uppnå goda resultat och det 

finns tydliga bevis för att ökade resurser på utbildning och träning åtföljs av förbättrade 

prestationer (Grahn & Swenson 2000) – bra chefer i Sverige blir inte nödvändigtvis bra 

chefer också i utlandet (Korhonen 2003). I början av den här processen kom vi till exempel 

i kontakt med det svenska, multinationella företaget Hennes & Mauritz, som meddelade att 

de först nu börjat diskutera interkulturell träning. Västsvenska Industri- och 

Handelskammaren erbjöd inte heller sina anställda sådan träning. Dessutom tycks det 

endast vara få av de företag som erbjuder sina anställda interkulturell träning, som erbjuder 

det i den utsträckning det bevisligen behövs – och utan förbehåll helt bortser från stöd i 

utlandet och/eller efter hemkomsten, två viktiga delar av expatriationsprocessen.  

 Det är riktigt att det är stora kostnader förenade med både expatriation och 

interkulturell träning, men forskningen visar också tydligt på de kostnader som är förenade 

med bland annat expatriaters misslyckande, det är med andra ord rimligt att fråga sig vad 

det kostar att inte ge sina anställda träning? Inga delar av interkulturell träning kan eller får 

bortprioriteras på grund av dålig ekonomi, eftersom det på lång sikt kan komma att kosta 

företaget ännu mer – interkulturell träning är en investering för framtiden. Dessutom måste 

företag överhuvudtaget bli bättre på att ta tillvara på sina anställdas erfarenheter och 
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kunskaper; om en expatriat slutar efter sin hemkomst för att han eller hon känner sig 

förfördelad, förlorar företaget både sin investering och ett viktigt frö för att kunna odla och 

utveckla en internationellt kompetent organisation (Schneider & Barsoux 2003). Jantelag 

eller ej, det borde ligga i allas vårt intresse att vilja berika sig och dra lärdom av 

människors individuella erfarenheter i företag och organisationer. 

 Det är vår åsikt att utbildningsanordnarna trots allt verkar kunna sin sak, men att det 

fortfarande finns betydligt mer att önska såväl av området i stort som av företagen själva. 

Utöver nyss nämnda tvivelaktigheter, finns det ännu ett par saker man kan ifrågasätta, 

vilka också nämndes i analysen; träning för utländska expatriater i Sverige är en av dem. 

Det räcker inte med att bara få en introduktion till svensk kultur om ingen djupare 

förberedande interkulturell träning getts i hemlandet. Likadant kommer inte träningen ge 

särskilt mycket om grupperna är för stora; dels är deltagarna på olika ställen i den högst 

individuella anpassningskurvan, dels finns det inte utrymme för diskussion och aktivt 

deltagande i alltför stora grupper. Vidare är det bra att medföljande oftast är inkluderade i 

den interkulturella träningen, men dess frivillighet kan däremot diskuteras – det borde 

ligga i allas intresse att ta del av sådan kompetensutveckling och företag borde uppvisa en 

god och uppmuntrande attityd till densamma. Slutligen förefaller det även finnas stora 

brister när det kommer till att utvärdera träningen, man kan tycka att företagen skulle vilja 

veta att det de betalar dyra pengar för verkligen gör nytta. En lösning – för både större och 

mindre företag – verkar vara att utveckla bra policies kring interkulturell träning, hänga 

med i utvecklingen inom området och hela tiden hålla träning och policies uppdaterade.  

 Ytterligare en sak vi skulle vilja beröra är huruvida stora kulturella skillnader kräver 

mer träning, något som våra respondenter var oeniga kring. Tidigare forskning tycks vara 

överens om att så är fallet. Vi instämmer delvis med tidigare forskning, men vill likväl 

poängtera att skillnader måste uppmärksammas, även mellan länder som ligger nära 

varandra och tros vara lika. Sådana skillnader måste vi kunna acceptera och inte skämmas 

för att erkänna – inte minst eftersom kulturella skillnader som vi inte är beredda på kan bli 

så mycket svårare att hantera, på liknande sätt som vi inte är beredda på den omvända 

kulturchocken.  

 Vi har tidigare nämnt det utbildningsmaterial som ligger som bilagor I, II och III. 

Detta illustrerar hur interkulturell träning kan se ut både för svenska expatriater, utländska 

expatriater, och för anställda som arbetar i en multikulturell miljö. Det bekräftar också de 

mönster som våra resultat uppvisar, bland annat aspekter som kulturfenomenet, 
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kulturchock, anpassning, affärskultur, omvänd kulturchock, samt väsentliga begrepp som 

förståelse, medvetenhet och anpassning. 

 Vi skrev inledningsvis att vi ville uppmärksamma vikten av kommunikation, 

kompetens och medvetenhet av det interkulturella slaget i dagens internationella 

organisationer, samt att man genom att öka den kulturella medvetenheten i förlängningen 

kan förebygga de kulturkrockar och missförstånd som okunskap ger upphov till, och 

dessutom i hög grad förbättra resultatet och utbytet av denna interaktion. Vi hoppas att vi 

med detta examensarbete på ett litet och anspråkslöst sätt bidragit till just detta. Vi vill 

avsluta med att citera Korhonen (2003): framgångsrika företag och anställda är de som ser 

möjligheter i kulturell mångfald och som är villiga att utveckla sin interkulturella 

kompetens.  

5.3 Bortfall 

Som nämnts i metod fick vi vid ett intervjutillfälle tekniska problem och intervjun 

blev därför ej inspelad. Vi valde att skriva ner minnesanteckningar istället för att göra om 

intervjun, eftersom en ersättningsintervju troligtvis hade medfört att respondentens svar 

blivit mer övervägda och därmed förlorat den spontanitet i svaren som en första intervju 

innebär. De minnesanteckningar vi tog bekräftar dock i mångt och mycket de mönster och 

tendenser som kommit fram i övriga intervjuer, bland annat angående behovsanpassning 

och syftet att öka förståelse och medvetenhet för kulturella skillnader, något som kan läsas 

vidare om i bilaga VIII.  

5.4 Självkritik 

Svensson och Starrin (1996) skriver att den kvalitativa intervjun kräver mycket av 

intervjuaren då denne måste utveckla, anpassa och följa upp vad som kan vara 

ändamålsenligt för situationen och för det centrala syftet med undersökningen, och att 

denne hela tiden är uppmärksam, vaken och fantasirik. Före intervjun måste intervjuaren 

dessutom sätta sig in i ämnet, för att under själva intervjun hålla bakgrundskunskaperna 

färskt i minnet – utan att för den skull begränsa det öppna sinnelaget. Information måste 

försöka fås om alla de punkter som är upptagna i guiden. Förmågan att lyssna är dock det 

allra viktigaste, det svåraste att vara tyst och lyssna aktivt. Det hela innebär en svår 

balansgång mellan att lyssna samtidigt som man förblir medveten såväl om processen som 

av innehållet.  

Eftersom vår egen erfarenhet av att göra kvalitativa intervjuer var begränsad när vi 

inledde den empiriska delen av vår studie, kan säkert mycket sägas ha gjorts annorlunda – 
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för visst märker man att övning ger färdighet. Ett exempel på detta är att under intervjun 

snarare tyst nicka förstående än att yttra förstående fraser – något som vi fort lärde oss. 

Likaså är det svårare än man tror att formulera tanken i huvudet till en konkret, väl 

sammanhängande fråga, och trots att vi tyckt att vi täckt allt i intervjuguiden, har vi vid 

transkriberingarna märkt att vi då och då ändå missat något. Sju intervjuer kan emellertid 

inte sägas göra någon till expert, men vårt intresse av och vår kunskap om området har 

likväl vuxit i takt med antalet genomförda intervjuer. Vidare ledde vår inledande 

tidsoptimism över att hitta respondenter till viss tidsbrist, vilket delvis hade att göra med 

att situationen inte såg ut som vi förväntat oss. Detta i sin tur hade också viss inverkan på 

tydligheten i intervjuerna – vi hade på grund av okunskap inte särskiljt interkulturell 

träning för expatriater och interkulturell träning för anställda som arbetar mot utlandet. 

Bakgrundskunskaper anser vi att vi hade, men vi kunde säkert ha förberett oss bättre 

– samtidigt som det är svårt att förbereda sig på något som man inte till fullo vet exakt vad 

det inbegriper. Vad som måste sägas ha främjat resultaten av intervjuerna är det faktum att 

vi (vid majoriteten av intervjuerna) varit två och på så sätt minskat riskerna att gå miste om 

viktig information. Sammantaget tycker vi att intervjuerna – trots vissa misstag och 

svagheter – ändå har resulterat i mycket och bra information, och vi är nöjda med vad vi 

med denna studie har åstadkommit. Det hade varit väldigt intressant att genomföra 

ytterligare intervjuer eller observera ett träningstillfälle, men troligtvis hade detta inte 

tillfört särskilt mycket till resultatet. Slutligen har intervjupersonerna varit mycket positiva 

till och intresserade av vårt arbete, vilket inte minst kan sägas tyda på vikten av att 

uppmärksamma denna om än lilla men likväl väldigt viktiga bransch.  

Vårt urval av respondenter skulle eventuellt kunna ifrågasättas, eftersom det endast 

bestod av kvinnor. Det var inget medvetet val vi gjorde utan de respondenter vi kom i 

kontakt med var helt enkelt kvinnor. Eftersom vi i ett tidigt skede hade vissa problem med 

att hitta lämpliga respondenter valde vi att intervjua de vi fick kontakt med. Om vi hade 

haft mer tid att utföra fler intervjuer hade det varit intressant att även intervjua en manlig 

utbildningsanordnare.  

5.5 Förslag på framtida forskning 

 De senaste 25 åren har forskning inom interkulturell träning intensifierats, mycket på 

grund av att man fått större insikt av vikten av interkulturell träning. Vi anser dock att det 

fortfarande finns mycket kvar att göra, kanske i synnerhet ur ett svenskt perspektiv. 
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 Statistik rörande interkulturell träning i Sverige – hur många företag erbjuder sina 

anställda sådan träning och i vilken utsträckning?  

 Statistik rörande expatriation i Sverige – hur många svenska expatriater åker 

utomlands varje år, hur många kan säga lyckas eller misslyckas, vilket slags träning 

och stöd erbjuds dem, och så vidare.  

 Expatriationsprocessen och interkulturell träning ur företagens synvinkel, då man 

också skulle kunna söka en djupare förståelse till varför stöd under utlandsvistelsen 

och vid hemkomsten bortprioriteras, samt huruvida företag tar tillvara på de 

anställdas erfarenheter och kunskaper från sin tid i utlandet, och hur man i så fall gör 

detta på bästa sätt.  

 Praktisk hjälp för expatriater, både före, under, och efter utlandsvistelsen – vad består 

denna av och vad är viktigast att hjälpa till med utöver den kulturella biten. 

 Att förbereda anställda för expatriationsprocessen är inte en garanti för att lyckas på 

utlandstjänst – det hade varit intressant att titta närmare på vilka omständigheter som 

gör att en person på något sätt misslyckas, trots förberedande träning och stöd.  

 Expatriation och medföljandes situation från ett genusperspektiv. 

 Hur väljs egentligen de mest lämpliga kandidaterna för utlandsuppdrag ut? Det finns 

till exempel tidigare forskning som visar att personlighetsdrag kan spela en viktig 

roll i huruvida man lyckas eller ej som expatriat.  

 Dokument- och diskursanalys av utbildningsmaterial.  
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Bilaga I 

Hofstedes kulturella dimensioner 

Maktdistans 

Maktdistans innebär i hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna av institutioner och företag inom ett land 

förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämlikt. I alla samhällen finns ojämlikheter, vilka alla samhällen 

också behandlar olika – de har därmed olika nivåer av maktdistans. Nivån av maktdistans speglar hur de hanterar 

det faktum att människor är ojämlika. I länder där anställda inte är rädda och chefer inte är autokratiska eller 

patriarkaliska, föredrar anställda en konsulterande ledarstil, och vice versa. Maktdistansen informerar således om 

beroendeförhållandena i ett land; i länder med låg maktdistans är de underordnades beroende av cheferna begränsat, 

man föredrar konsultation, och underordnade kan lätt närma sig och säga emot sina chefer; i länder med stor 

maktdistans är underordnade istället väldigt beroende av sina chefer, något de antingen föredrar eller helt avvisar. 

Individualism  

kontra 

Kollektivism 

Individualistiska samhällen är sådana i vilka banden mellan individerna är lösa. Var och en förväntas sköta sig själv 

och sina närmaste i familjen. Kollektivistiska samhällen i sin tur är sådana i vilka människor från födseln och 

framåt integreras i starka, väl sammanhållna ingrupper, som under personens hela livstid fortsätter att skydda 

honom eller henne i gengäld för en obetingad lojalitet. I individualistiska samhällen är individens intressen starkare 

än gruppens, familjerna är mindre och utgörs ofta enbart av kärnfamiljen, och barn får tidigt lära sig stå på egna ben 

och utveckla individuella egenskaper. Sådant som fritid, frihet och utmaning värderas högt, vilket understryker den 

anställdes självständighet i förhållande till företaget. I kollektivistiska samhällen å andra sidan är gruppens intressen 

viktigare än individens, familjerna är stora och inkluderar ofta stora delar av släkten, och barnen växer upp i en stark 

ingrupp, vilken också utgör grunden till deras identitet, samt innebär trygghet och lojalitet i ett livslångt 

beroendeförhållande. Vidare värderas utbildning, goda fysiska arbetsförhållanden, och nytta av begåvning och 

färdigheter högt – sådant som i individualistiska kulturer är självskrivet, delvis därför att individualistiska länder 

generellt sett är betydligt rikare och mer utvecklade än kollektivistiska. Slutligen korrelerar graden av 

individualism/kollektivism i ett samhälle med dess maktdistans; liten maktdistans innebär högre individualism, och 

vice versa. Graden av individualism/kollektivism varierar dock såväl inom länder som mellan individer. 

Maskulinitet 

kontra  

Femininitet 

Maskulinitet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är tydligt åtskilda; män förutsätts vara 

självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell framgång; kvinnor förutsätts vara mer anspråkslösa, ömma eller 

mjuka och engagerade av livets kvalitet. Femininitet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna överlappar 

varandra; både män och kvinnor förutsätts vara anspråkslösa, ömma eller mjuka och inriktade på livets kvalitet . 

Könsrollerna bestäms bara delvis av biologiska förutsättningar, följaktligen uppfattas i alla samhällen många 

beteenden såsom mer passande för kvinnor än män, och vice versa – vilka beteenden är förstås olika i olika 

samhällen. Rollfördelningen hos föräldrarna och i familjen har avgörande betydelse för barnets framtida utveckling. 

Könsroller likt nationalitet är både medfödda och inlärda, och vi är vanligtvis omedvetna om andra möjligheter. 

Både män och kvinnor programmeras generellt sett i enlighet med de traditionella konventionerna av vad som är 

manligt och kvinnligt, men det är alltså klyftan mellan könen som varierar från ett land till ett annat, hur hårt 

inrutade könsrollerna är i samhället och hur pass svårt det är att avvika från dessa. 

Osäkerhets- 

undvikande 

Osäkerhetsundvikande definieras i hur hög grad medlemmarna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller okända 

situationer. Osäkerhet är en subjektiv och inlärd känsla, som avspeglas i de värderingar som medlemmarna i ett 

visst samhälle delar och handlar efter – beteendemönster som kan förefalla mycket märkliga och helt obegripliga för 

medlemmar av andra samhällen. Osäkerhet förekommer inom alla mänskliga institutioner i alla samhällen – alla 

människor måste leva med att de inte vet vad som kommer hända imorgon – men likt tidigare dimensioner har alla 

samhällen olika sätt att hantera denna osäkerhet; teknologi har utvecklats för att trotsa naturens lagar, lagar och 

regler förhindrar osäkerhet om andra människors beteende, och religion hjälper människor att komma till rätta med 

de osäkerheter de inte kan försvara sig emot. I länder med högt osäkerhetsundvikande ter sig människor mer 

upptagna, känsloladdade, uttrycksfulla, aggressiva och aktiva, medan de i länder med litet osäkerhetsundvikande 

förefaller mer lugna, lättsamma, slöa, behärskade och lata. Osäkerhet och ängslan bör inte förväxlas med 

riskundvikande och rädsla, vilka snarare är fokuserade mot något mer specifikt, såsom en händelse eller ett objekt. 

Långsiktighet 

kontra 

Kortsiktighet 

Som tidigare nämnts, tillkom den femte och sista dimensionen efter de ursprungliga fyra; för att finna en lösning på 

västerländska fördomar hade man genomfört en kinesisk värderingsundersökning. Från början kallades denna 

dimension ”konfuciansk dynamik”, och syftade till den kinesiske filosofen Konfucius (500 f Kr) läror. 

Konfucianismens grundläggande principer innefattar att samhällets stabilitet baseras på ojämlika förhållanden 

mellan människor, att familjen är prototypen för alla samhälleliga organisationer, att dygdigt uppförande gentemot 

andra är att inte behandla andra som man själv inte skulle vilja bli behandlad, samt att dygd när det gäller ens 

uppgifter i livet består av att försöka förvärva skicklighet och utbildning, arbeta hårt, inte spendera mer än 

nödvändigt, vara tålmodig och uthållig – måttlighet är att eftersträva inom alla områden. I praktiken handlar det 

mycket om långsiktig respektive kortsiktig inriktning i livet. Långsiktighet innebär dels att respektera status och ha 

skamkänsla, dels en hög värdering av dygder som ger belöningar i framtiden – i synnerhet uthållighet och 

sparsamhet. Kortsiktighet innebär i sin tur odlande av dygder som är relaterade till det förflutna och till nuet, såsom 

respekt för traditionen, att skydda sitt ”ansikte”, personlig stadighet och stabilitet, samt uppfyllande av sociala 

förpliktelser. Dimensionen gäller värderingar som västerlänningar utan tvivel delar, men som inte togs hänsyn till i 

de ursprungliga – västerländska – frågeformulären. 
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Bilaga V 

 

 

 

 

 



 

 

 VI 

Bilaga VI 
 
Intervjuguide – Informantintervjun 
 
Bakgrund  

 Vad har du för bakgrund? (utbildning/tidigare arbetsgivare etc.) 

 Hur länge har du jobbat för Handelskammaren? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Har du själv någon erfarenhet av utlandsarbete (expatriat)? 

 Vad har du för erfarenhet av eller relation till interkulturell träning? Har du genomgått någon 
själv? 

 

 Kan du berätta lite mer om vad Handelskammaren gör? 
 
 
Interkulturell utbildning 

 Använder sig Handelskammaren själva av någon interkulturell träning? 
 Hur länge har ni isf gjort det? 

 Hur kom ni fram till hur den skulle vara uppbyggd/vara just den? 

 osv. 
 

 Hur ser dagens situation ut i Sverige när det kommer till interkulturell utbildning? 

 Är företag/folk i allmänhet positiva eller negativa till interkulturell utbildning? 

 Har läget förändrats under din tid på det här jobbet/företaget? 

 Varför tror du att så många övergått till att välja konsulttjänster med detta syfte? 

 Vet du hur en interkulturell utbildning är uppbyggd; vad den består av; vilka kompetenskrav 
den ska uppfylla, osv.? 

 Vilka är det som går interkulturella utbildningar? …familjen inkluderad? 

 Någon kontakt med expatriater vid hemkomst? 

 … 
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Bilaga VII 

 
Intervjuguide – Utbildningsanordnarna 
 
Bakgrund  
 
Utbildarens 

 Vad har du för bakgrund? (utbildning/tidigare arbetsgivare etc.) 

 Hur länge har du jobbat för det här företaget? 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Har du själv någon erfarenhet av utlandsarbete (expatriat)? 

 Har du någon erfarenhet från interkulturell träning i andra organisationer du arbetat i? 
 
Företagets 

 Kan du berätta lite mer om ert företag och vad ni gör? 

 Hur länge funnits? 

 Vilka företag arbetar ni med? 
 
Utbildningens 

 När bestämdes det att en interkulturell utbildning skulle utformas? 

 Varför bestämde ni er för att utforma en sådan här utbildning? 

 Hur länge har utbildningen funnits? 

 Hur kom ni fram till hur den skulle vara uppbyggd? 

 Har utbildningen utformats efter särskilda teoretiska referensramar/kriterier/forskning? 

 Har utbildningen förbättrats eller justerats över tid/sedan den startade? Vad har i så fall legat 
till grund för den förändringen? 

 
Utbildningen 

 Hur lång är utbildningen? 

 Vad ingår i utbildningen?  

 Hur går utbildningen till (föreläsningar, studieresor, workshops etc)? 

 Vad står i fokus under utbildningen (organisationens kultur, landets kultur, språkkunskap 
mm)? 

 Vilka kompetenskrav ska utbildningen uppfylla/Vilka kunskaper ska den ge? 

 Anpassas utbildningen efter några speciella kriterier? (t.ex. personlighet, land, kultur, tjänst) 

 Krävs/ges det mer träning om det är mer skillnad mellan kulturerna? 

 Finns det något som man faktiskt inte kan lära ut? 

 Vilka är det som går utbildningen (utlandstjänst/uppdrag, ta emot kunder från utlandet mm)? 

 Är expatriatens familj inkluderad i utbildningen? 
 
Efter utbildningen 

 Vad händer efter utbildningen?  

 Följs utbildningen upp på något sätt?  

 Utvärderas utbildningen, nyttan av utbildningen?  
 

 Ges det något stöd för expatriaterna /och deras familjer/ under utlandsvistelsen? 
(kontaktperson, nätverk etc) 

 Ges det något stöd när de kommer hem igen? Görs det något för att dämpa ”re-entry 
shock”? (möte, samtal, utvärdering…)  
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Resultat av bortfall 

Även denna sista utbildningsanordnare hade en brokig men internationell bakgrund; 

idag arbetar hon på ett utbildningsföretag där hon främst fokuserar på repatriationsmöten, 

men gör lite av varje. Hon är utbildad beteendevetare, har läst socialantropologi och har 

coachutbildning.  Tidigare var hon stewardess i 15 år och spenderade tiden mellan uppdrag 

på plats i utlandet, och kom därmed i kontakt med många olika kulturer. Hon har också 

arbetat med migrationsfrågor och tagit del i EU-projekt.  

Det utbildningsföretag hon arbetar för har funnits sedan 1994 och bedriver 

konsultation och utbildning inom management. Företaget tog 2008 över ett större svenskt 

företags verksamhet inom interkulturell kommunikation och erbjuder idag en mängd olika 

slags interkulturell träning, såsom förberedande träning för svenska expatriater som ska 

iväg till utlandet, utländska expatriater som kommer till Sverige, och repatriationsmöten. 

Längden på träningen skiljer sig åt; förberedande träning är normalt 2 dagar medan 

utländska expatriater i Sverige erbjuds en halvdag. Företaget erbjuder även träning på plats 

i värdlandet om detta önskas och den sker i så fall vanligtvis 3-6 månader efter att 

expatriaten påbörjat sin utlandstjänst.  

Den förberedande interkulturella träningen som arrangerads för både svenska och 

utländska expatriater innehåller information om kulturen i sig, kulturchocken, 

ledarskapsstilar i olika kulturer, om hur det är att leva i samhället i stort, historia och 

politik. Sedan är, som tidigare konstaterats, träning som hålls under två dagar mer 

djupgående och kulturspecifik. Träning för expatriater som kommer till Sverige hålls mer 

sällan eftersom det är svårt att samordna grupper – oftast blir det varje familj för sig.  

Utbildningsanordnaren har byggt upp sitt träningsprogram utifrån egna erfarenheter, 

men använder sig också av bland annat anpassningskurvan. Träningen är behovsanpassad; 

man frågar deltagarna vad de har för förväntningar, och vad de vill få ut av träningen. Hon 

vill ge dem ett förhållningssätt, en medvetenhet och förståelse för andra kulturer. Genom 

att förstå och respektera att vi alla har olika kulturell bakgrund kan man minska 

etnocentrism och rasism. Hon tycker att det är viktigt med kommunikation och för att 

undvika missförstånd bör man i ett samtal med en person från en annan kultur upprepa vad 

denne sagt för att kontrollera en extra gång att man förstått vad personen menar.  

Respondenten arbetar mest med repatriationsmöten och tycker att det är viktigt att ha 

en mentor både under tiden i utlandet, men även då man återvänder hem efter en längre 

vistelse i utlandet.  

Respondenten menar att det krävs lika mycket träning för alla kulturer; att det är stor 

skillnad även mellan de nordiska ländernas kulturer. Om en svensk till exempel åker till 

Tanzania, vet denne att kulturerna skiljer sig mer åt och förbereder sig på ett annat sätt på 

de kulturella skillnaderna, men det krävs inte mer träning för att kulturerna är mer 

annorlunda – det är lika svårt för en svensk som en japan att komma till Danmark.  

Familjen ingår i regel alltid, både partner och äldre barn. För det mesta är 

medföljande partner fortfarande en kvinna, det finns dock företag som bara skickar 

kvinnliga expatriater och man ska inte ta för givet att det endast är män som åker på 

utlandstjänst. Det är utbildningsanordnarens egen uppfattning att medföljande män tar för 

sig på ett helt annat sätt än medföljande kvinnor; de försöker kanske hitta ett eget arbete 

och se det som en möjlighet på ett annat sätt, medan medföljande kvinnor ofta blir hemma 

med barnen istället – respondenten menar inte att detta nödvändigtvis skulle vara något 

negativt, men man får ha i åtanke att det kan vara svårt att ta sig in på den svenska 

arbetsmarknaden igen efter flera år i utlandet.  
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Utbildningsföretaget har varken språkkurser eller separat interkulturell träning för 

barn, men respondenten har funderat på att utforma ett interkulturellt träningsprogram för 

medföljande, lite yngre barn.  

Stöd på plats i värdkulturen får arbetsgivaren stå för, via till exempel en 

kontaktperson, men det är också upp till individen om den vill ha stöd eller inte.  

Respondenten har stort intresse för forskning och litteratur på området och kan tänka 

sig att göra förändringar i sina träningsprogram om det skulle behövas. Däremot tycker hon 

att litteraturen som finns är något bristfällig och gammalmodig, den förutsätter till exempel 

ofta att expatriaten är en man – vilket ofta är sant, men absolut inte är alltid. Det är svårt att 

få tag i svensk forskning och statistik inom ämnet men hon försöker följa den forskning 

som publiceras och vi märker att hon är väldigt uppdaterad och insatt i ämnet. Hon är 

medveten om orsaker till att expatriater misslyckas och ger exempel på hur anställda 

lämnar företaget inom en viss tid efter hemkomst, och att det är ganska vanligt att det 

händer eftersom man som expatriat tror att det ska vara ett steg upp på karriärstegen, men 

att så inte alltid är fallet.  

Intervjupersonen säger att repatriationsmöten oftast ingår i träningen – om företaget 

vill ha det – men hon håller med de andra respondenterna i att svenska företag ännu inte 

riktigt är medvetna om vikten av repatriationsmöten, även om det är lika viktigt som 

förberedande träning. Hon pratar också om att det är lite av den svenska avundsjukan att 

man knappt blir välkomnad efter att ha varit borta i flera år utomlands. Vidare är det en 

investering att skicka folk utomlands och det är viktigt att expatriaterna får berätta om hur 

de har haft det för sina kollegor på arbetsplatsen.  

Utvärderingar görs i form av enkäter efter träningen, men företaget har också mer 

omfattande årliga utvärderingar. De som väljer att ha repatriationsmöten träffar förstås 

respondenten igen och de kan då därför prata om hur de upplevt att träningen hjälpt dem i 

den nya kulturen. Men de flesta företag tror att det viktigaste är att förbereda de anställda 

på värdkulturen och är ofta inte medvetna om den omvända kulturchocken.  

Liksom övriga respondenter har även denna märkt av konjunktursvängningarna; 

förra året hade hon betydligt mindre bokningar eftersom företagen skickar färre folk på 

utlandsuppdrag när framtiden är osäker.  

 

 

 

 
 


