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Abstrakt 
 

 

Titel:  Kommunismens påverkan på Ryssland  

– en studie om kulturella skillnader mellan Sverige och 

Ryssland  

 

Författare:  Johanna Persson & Vanja Lukic  

 

Handledare:  Susanne Sandberg 

 

Kurs:  Företagsekonomi C, 60-90 poäng, VT 2010 

 

Institution:  Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att se till de kulturella  

skillnaderna mellan Sverige och Ryssland. Utifrån 

Hofstedes fem dimensioner, kompletterat med 

Trompenaars studie, vill vi se om en förändring  

har skett i Rysslands kultur och hur etablerade företag 

på den ryska marknaden uppfattar Ryssland  

 

Metod:  Studien är kvalitativ och utifrån en deduktiv ansats. 

Primärdatainsamling har gjorts med hjälp av tre 

respondenter samt har en sekundärdataanalys gjorts för att 

insamla empirin som sedan har analyserats utifrån det 

teoretiska perspektivet.  

 

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är utifrån 

Hofstedes fem dimensionsmodeller av nationell kultur 

samt av Fons Trompenaars sex dimensioner som ett 

komplement till Hofstedes undersökning.  

 

Resultat: Resultatet av vår primärdata och sekundärdataanalys 

visar på att de kulturella skillnader som finns mellan 

Sverige och Ryssland i stor utsträckning beror på 

historiens utformning av människors värderingar. 

Historian influerar mycket på hur ett lands kultur 

gestaltas. Värderingar tar tid att förändra och på grund 

av det återfinns mycket av kommunismens tankesätt i 

dagens Ryssland.   

 

Uppsatsens nyckelord: Kultur 

 Sverige 

 Ryssland 

 Kulturella skillnader 

 Geert Hofstede 

 Fons Trompenaar  



iv 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

1 INLEDNING ...................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.1.1 Sovjetunionens historia ........................................................................................ 2 

1.1.2 Rysslands historia ................................................................................................. 3 

1.1.3 Viktiga årtal i Rysslands historia ......................................................................... 4 

1.1.4 Ryssland och EU .................................................................................................. 4 

1.1.5 Sveriges kultur ...................................................................................................... 5 

1.1.6 Svenska företag i Ryssland .................................................................................. 5 

1.2 Hofstede och Trompenaars studier .............................................................................. 6 

1.3 Problemdiskussion ....................................................................................................... 8 

1.4 Problemformulering ..................................................................................................... 9 

1.5 Syfte ........................................................................................................................... 10 

1.6 Avgränsningar ........................................................................................................... 10 

1.7 Disposition ................................................................................................................. 11 

 

2 METOD.......................................................................................................... 12 

2.1 Val av forskningsansats ............................................................................................. 12 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod ....................................................................................... 13 

2.3 Fallstudiemetod ......................................................................................................... 15 

2.4 Fallstudiedesign ......................................................................................................... 16 

2.5 Datainsamling ............................................................................................................ 16 

2.5.1 Primärdata och källkritik .................................................................................... 16 

2.5.2 Empirisk datainsamling – intervjuer .................................................................. 17 

2.5.3 Val av respondenter ............................................................................................ 18 

2.5.4 Källkritik av intervjuer ....................................................................................... 18 

2.5.5 Sekundärdata och källkritik ................................................................................ 19 

2.5.6 Analysmetod ....................................................................................................... 20 

2.6 Sekundäranalys .......................................................................................................... 20 

2.7 Forskningskvalité ....................................................................................................... 21 

2.8 Metodproblem ........................................................................................................... 22 

2.9 Självkritik av uppsats ................................................................................................. 23 

 

3 REFERENSRAM ............................................................................................. 24 

3.1 Kultur - ett brett och komplext begrepp .................................................................... 24 



v 

 

3.2 Nivåer av kultur ......................................................................................................... 24 

3.3 The ”Onion Diagram” ............................................................................................... 26 

3.4 Hofstedes kulturdimensioner ..................................................................................... 28 

3.4.1 Maktdistans ........................................................................................................ 29 

3.4.2 Individualism – Kollektivism ............................................................................. 31 

3.4.3 Maskulinitet – Feminitet .................................................................................... 33 

3.4.4 Osäkerhetsundvikande ....................................................................................... 36 

3.4.5 Långsiktig – Kortsiktig inriktning ...................................................................... 38 

3.5 Fons Trompenaar ....................................................................................................... 39 

3.5.1 Universalism kontra Partikularism (Regler kontra Relationer) .......................... 40 

3.5.2 Individualism kontra Kollektivism (Individ kontra Grupp) ............................... 41 

3.5.3 Neutrala kontra Emotionella relationer .............................................................. 41 

3.5.4 Specifika kontra Diffusa relationer .................................................................... 42 

3.5.5 Åstadkommande status kontra tilldelad status (Makt och Status) ...................... 43 

3.5.6 Tidsperspektiv .................................................................................................... 44 

 

4 SEKUNDÄRDATA ANALYS  SVERIGE - RYSSLAND ........................................ 45 

4.1 Geert Hofstedes och Fons Trompenaars studier ........................................................ 45 

4.2 Hofstede ..................................................................................................................... 46 

4.2.1 Maktdistans ........................................................................................................ 46 

4.2.2 Individualism – Kollektivism ............................................................................. 47 

4.2.3 Femininitet ......................................................................................................... 48 

4.2.4 Osäkerhetsundvikande ....................................................................................... 49 

4.2.5 Kortfristigt tidsperspektiv .................................................................................. 50 

4.2.6 Sammanfattning ................................................................................................. 50 

4.3 Trompenaar ................................................................................................................ 52 

4.3.1 Universalism – Partikularism ............................................................................. 52 

4.3.2 Individualism ...................................................................................................... 53 

4.3.3 Neutrala – Emotionella ....................................................................................... 53 

4.3.4 Diffusa ................................................................................................................ 54 

4.3.5 Åstadkommande status – Tilldelad status .......................................................... 55 

4.3.6 Tidperspektiv ...................................................................................................... 55 

4.3.7 Sammanfattning ................................................................................................. 56 

 

5 EMPIRI .......................................................................................................... 57 

5.1 Exportrådet i Ryssland ............................................................................................... 57 

5.1.1 Exportrådets syn på den ryska kulturen ............................................................. 57 



vi 

 

5.1.2 Tryckt media och förändring av Ryssland ......................................................... 59 

5.2 Hammarplast AB ....................................................................................................... 59 

5.2.1 Hammarplast AB:s syn på den ryska kulturen ................................................... 60 

5.2.2 Tryckt media och förändring av Ryssland ......................................................... 62 

5.3 Lindén International AB ............................................................................................ 62 

5.3.1 Lindén International AB syn på den ryska kulturen .......................................... 63 

5.3.2 Tryckt media och förändring av Ryssland ......................................................... 64 

5.4 Tryckt medias syn på Ryssland ................................................................................. 64 

 

6 ANALYS ......................................................................................................... 69 

6.1 Kulturskillnader ur företagsperspektiv ...................................................................... 69 

6.1.1 Maktförhållande ................................................................................................. 69 

6.1.2 Individualism – Kollektivism ............................................................................. 71 

6.1.3 Osäkerhetsundvikande och kortfristig planering ................................................ 73 

6.1.4 Universalism – Partikularism ............................................................................. 74 

6.1.5 Neutrala – Emotionella och Diffusa relationer................................................... 75 

6.1.6 Åstadkommande – Tilldelad status .................................................................... 76 

6.1.7 Tidperspektiv ...................................................................................................... 76 

6.2 Ryssland i tryckt media ............................................................................................. 77 

 

7 SLUTSATS ...................................................................................................... 80 

7.1 Besvarande av problemformulering .......................................................................... 80 

7.2 Studiens begränsningar .............................................................................................. 84 

7.3 Avslutande reflektioner ............................................................................................. 84 

 

Referenslista ................................................................................................................. 86 

Bilaga 1  Intervjufrågor till Exportrådet 

Bilaga 2  Intervjufrågor till företag 

 

  
 



1 

 

1 INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel beskriver vi kort Sovjetunionens och Rysslands historia som har 

format Rysslands nutida kultur vilket följs av en beskrivning av Hofstedes och Trompenaars 

undersökningar som kommer att ligga till grund för uppsatsen. Vi diskuterar ämnet som vi 

har valt att fördjupa oss i och formulerar därefter vår problemformulering innan vi redogör 

för uppsatsens syfte. Kapitlet innehåller även avgränsningar och en disposition för uppsatsen.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det finns skillnader mellan olika delar av världen – synliga och osynliga, formella och 

informella, monarki och republik, demokrati och diktatur, marknadsekonomi och 

planekonomi – och det är inte svårt att upptäcka att världen inte är homogen. Att veta 

bakgrunden och få insikt i vad dessa skillnader bottnar i kan vara mer problematiskt. Länder, 

regioner och kulturer utvecklas på varierande sätt och under olika lång tid. För att förstå 

varför ett land eller en region är format på det vis det är i dagens värld så är det nödvändigt att 

veta orsakerna bakom utvecklingen och reformen. North (1993) argumenterar att historien är 

av betydelse, genom den lär vi oss om det förflutna samtidigt som nutiden och framtiden är i 

relation med dåtiden. Dagens samhälle formas av det som har varit. Att nationer är formade 

som de är beror på skillnader i historien och dess utveckling. Endast i historien kan vi finna 

svar på varför Sverige ser ut som det gör och varför Ryssland är format på ett annorlunda sätt 

(Rosenberg & Birdzell, 1991). Samhällets institutioner kan, enligt North (1993), ha två olika 

former – formella och informella. De formella är statliga instanser medan de informella är 

formade av traditioner och normer. Informella institutioner byggs upp under en längre period 

och är ett resultat av ideologier och samspel mellan människor som lever tillsammans. De 

sprids med hjälp av generationer och de är en del av den kultur som människorna i samhället 

har skapat. Utifrån Norths (1993) antydande om formella och informella former kan man 

antyda att både dåtidens Sovjetunion och nutidens Ryssland bestod av båda modellerna.  

Innan Sovjetunionen upplöstes 1991 hade de många statliga insatser, något de delar med 

dagens Ryssland, med skillnad att Sovjetunionens insatser var auktoritära sådana. De 

informella formerna är de som ligger i grund för den ryska kulturen. Normer, värderingar och 

traditioner har förts vidare från Sovjet till Ryssland vilket har bidragit till hur det ryska 

samhället ser ut idag. 

Kan (2008) anser att Sovjetunionens kultur präglades av kollektivism i samhället där 

individuellt tänkande inte förekom. Kommunismen hade ett hårt grepp om Sovjetunionen och 

det sovjetiska folket fram till 1991 då det splittrades och bildade självständiga stater. Folket 

var maktlösa i ett land som var hårt styrt av makthållare som gjorde allt för att kontrollera 

medborgarna. Samhället var en diktatur med planekonomi, hög byråkrati och stora hierarkiska 
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skillnader mellan medborgare och makthavare vilket gjorde att människor mer eller mindre 

övervakades i alla aspekter i den mån det gick (Lindahl, 2001). Det var strikt förbjudet att 

uttrycka sina individuella tankar eftersom det ansågs vara ett förräderi mot sitt land (Kan, 

2008).  

1.1.1 Sovjetunionens historia  

Kommunismen bygger på uppfattningar om att all egendom bör vara jämnt fördelad i 

samhället. Det var främst under den franska revolutionen, sent 1700-tal, som de 

kommunistiska rörelserna tog fart. Kommunismens anhängare förespråkar ett samhälle som 

inte är uppdelat i klasser och där alla, gemensamt äger alla produktionsmedel. Det finns ingen 

regering utan det är folket som styr, de styr över sig själva (Nationalencyklopedin, 2010). 

Sovjetunionen bildades år 1922 med ett kommunistiskt styrelseskick, och var en union 

bestående av femton republiker före upplösningen 1991. Ryssland var den största delen inom 

Sovjetunionen, både till area och folkmängd. Det tidiga skedet av Sovjetunionens historia 

skedde under Josef Stalins maktvälde, han ville förvandla unionen bland annat med hjälp av 

planekonomi (Länder i fickformat, 2005, vol. 501). Skillnaden mellan planekonomi och 

marknadsekonomi är att det är efterfrågan som styr kvantiteten i den sistnämnda. Staten och 

de centrala enheterna beslutar hur, vad, till vilket pris och i vilken mängd en vara eller tjänst 

ska produceras när en planekonomi råder (Ericson, 2008). Josef Stalin byggde under sin tid 

vid makten 1941-1953 upp en totalitär makt, alltså en stat som endast har ett parti som styr 

alla övriga viktiga delar i samhället (Nationalencyklopedin, 2010). Under andra världskriget 

fick Sovjetunionen offra många människors liv och led dessutom enorma materiella skador. I 

slutet av kriget ockuperade Sovjetunionen stora delar av Östeuropa där kommunistregeringar 

infördes. Samtidigt som detta pågick slöt alltfler nationer i väst sig till den idag erkända 

organisationen North Atlantic Treaty Organization (NATO). Dessa olikheter resulterade i att 

två av världens då starkaste stater, Sovjetunionen och USA, drabbade samman i Kalla kriget 

för att kämpa om vilken nation som var den mäktigaste i världen vid den tidpunkten (Länder i 

fickformat, 2005, vol. 501). 

Michail Gorbatjov tillträdde som ledare över Sovjetunionen 1985, utanför nationens gränser 

blev han snabbt populär medan kritiken emot honom växte inrikes. Han var villig att 

förhandla med övriga nationer, speciellt mäktiga stater i väst men hans öppenhet ledde till att 

Sovjetunionen blev alltmer instabil samtidigt som ekonomin var satt under hårda prövningar 

då den befann sig i en kris. Trots ansträngningarna hade Gorbatjov en vision om att förändra 

Sovjetunionen till en federal stat, men hans planer fick motsatta effekter och stat efter stat bröt 

sig fri och utropade sin självständighet. Gorbatjov avgick i december 1991 och samtidigt 

upphörde Sovjetunionen (Poe, 2005). I december samma år upplöstes Sovjetunionen till 

femton självständiga stater, däribland Ryssland, med en lösare form av samarbete emellan än 

vad som rådde under kommunismens välde. Det politiska dagsläget i Ryssland är förbättrat, 

planekonomi har ersatts med marknadsekonomi och diktatur mot demokrati. Trots denna stora 

förändring finns mycket kvar av kommunismens drag kvar eftersom det är rotat hos 

människor och att förändra folks värderingar och traditioner är en process som tar lång tid. 
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Även om kommunismen är borta som synligt statsskick så influerar det fortfarande på en 

osynlig nivå eftersom det är det människorna härstammar ifrån (Lindahl, 2001). 

1.1.2 Rysslands historia  

Sovjetunionens tillväxttakt stagnerade och landet, som hade en planekonomi med 

femårsplaner, såg överflödet av varor som inte var efterfrågade och därav inte konsumerades. 

Det hade blivit viktigare att förbättra varorna och utveckla tekniken istället för att låta 

kvantiteten vara en central faktor, något som Sovjetunionens ledning inte förstod och istället 

valde att skjuta det till framtiden. Dessutom kostade det Sovjetunionen ofantliga summor, för 

en redan ansträngd ekonomi, med satsningen för kapprustningen som pågick med USA för att 

befästa en ledande position i världen. Efter att Sovjetunionen upphört var Ryssland det land 

som har gjort en ansträngning till att överta rollen som supermakt men samtidigt har de ärvt 

de ekonomiska problemen sedan sovjettiden vilket har gjort situationen ansträngd för dem. 

Boris Jeltsin blev Rysslands förste president och under hans mandatperioder försvann den 

kommunistiska maktkontrollen som fanns under Sovjetunionens tid (Länder i fickformat, 

2005, vol. 501). Det blev ett mer öppet samhälle där folk inte längre blev tillsagda vad de 

skulle tro, säga, köpa eller rösta. Företag kunde startas av privatpersoner samtidigt som förut 

statligt ägda företag blev privatägda. Det var en ordentlig reform som Ryssland genomgick. 

För första gången på länge så kunde människor bilda egna politiska partier som var tillåtna att 

ställa upp i val och tryckt media kunde skriva om orättvisor som rådde i landet, något som 

tidigare var strikt förbjudet. Mångfalden av både tidningar och tv-kanaler ökade och rätten att 

rapportera om dagsläget var fritt. Människor kunde även kritisera och ifrågasätta makthavarna 

något som var en annan självklarhet för andra nationer, såsom Sverige. Ryssland förvandlades 

inte till den harmoniska nation som enligt facit skulle vara följden av den ökade friheten för 

folket. Nationen fick istället en stigande arbetslöshet, större skillnader mellan 

samhällsklasserna och en organiserad brottslighet som fick sitt fäste i legitima yrkesområden 

och det i sin tur ledde till att Ryssland förlorade kapital och var utan pengar medan ett fåtal 

människor istället generade väldigt mycket. Enda sättet för Ryssland att klara sig ur den 

situationen var att låna pengar av de som hade vilket gjorde att mäktiga affärsmän fick 

kontroll över staten (Världspolitikens Dagsfrågor, 2004, vol. 2). De fick dessutom ännu mer 

makt eftersom de kunde hålla sig utanför den kretsen som blev granskad av bland annat tryckt 

media. Ryssland blev inte den demokrati som man hade förutspått utan snarare en oligarki, ett 

fåtalsvälde. En oligarki är ett fåtal mäktiga personer som dominerar en organisation eller stat 

genom kontakter, arv eller som i Rysslands fall som borgenärer (Nationalencyklopedin, 

2010).  

”En stark stat förknippas dessutom i enlighet med rysk tradition med en stark ledare – god, 

rättrådig och folkvald naturligtvis men också handlingskraftig” (Världspolitikens Dagsfrågor, 

2004, vol. 2, sid 4). Det ryska folket vill ha ordning i landet, känna sig trygga och ha en stark 

ledare. Vladimir Putin ansågs vara en ledare som det ryska folket sökte efter och han valdes 

till president efter Boris Jeltsins avgång 2000. Putin har anpassat regler i den ryska ekonomin 

så att de anpassar till marknadsekonomier i övriga världen och den har förbättrats i högsta 

grad. Hans reformer som har bidragit till en växande ekonomi är en av Putins främsta 
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bedrifter för Ryssland (Ericson, 2008).  Stämningen i Ryssland är en helt annan gentemot vad 

den var i slutet av 1980-talet då landet var hårt styrt av en kommunistisk ideologi. Tryckt 

media kunde diskutera, argumentera och ifrågasätta öppet om läget i landet och folk var inte 

längre försiktiga och agerade på ett mer eller mindre förutbestämt vis än de tidigare var. 

Dagens Ryssland är mer öppet både inom landet och mot omvärlden (Världspolitikens 

Dagsfrågor, 2004, vol. 2).  

1.1.3 Viktiga årtal i Rysslands historia 

Nedanstående tabell innehåller viktiga årtal inom rysk historia. Dessa årtal visar händelser i 

historien som till stor grad påverkat landets utveckling och då även satt spår som är relaterade 

till hur kulturen har formats.   

 

1940 Sovjetunionen ockuperar Baltikum och Bessarabien 
(Moldavien) 

1941 Tyskland anfaller Sovjetunionen 

1945 Andra världskriget slut; Sovjetunionen segrarmakt 

1953 Stalin dör 

1985 Gorbatjov blir kommunistpartiets generalsekreterare 

1991 Sovjetunionen upplöses, Jeltsin blir Rysslands första 
president 

1994 – 1996 Första Tjetjenienkriget 

1999 Andra Tjetjenienkriget börjar 

2000 Vladimir Putin blir Rysslands president 

2008 Dmitrij Medvedev blir Rysslands president och Vladimir 
Putin blir Rysslands premiärminister  

  

1.1.4 Ryssland och EU 

Europeiska unionen och Ryssland har haft ett omfattande arbete för att förbättra relationen. 

Trots att Ryssland är en del av Europa vill de inte vara en del av EU. Även om Ryssland inte 

anser sig själva vara en del av EU finns värderingar från unionen vars inflytande sträckt sig 

till stormakten i öst. Ett samarbete finns och fokuseras på ekonomi rätts- och inrikesfrågor, 

yttre säkerhet samt utbildning, forskning och kultur. Arbete pågår för att vidareutveckla 

formerna för ett fördjupat samarbete. Dock finns det även hot som berör samarbetet mellan 

EU och Ryssland. Efter kriget mellan Georgien och Ryssland godkändes en rad svåra frågor 

som var tvungna att behandlas för att samarbetet skulle fortskrida. Främst innebär dessa 

oupplösta frågor att Ryssland måste fokusera på demokrati, fred samt nedrustning av vapen.  
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Trots att Ryssland influerats i stor omfattning av Europa i form av demokrati och 

marknadsekonomi, lever fortfarande det kulturella arvet från Sovjettiden kvar. Rysslands mål 

att återskapa bilden av en stormakt vilket saknas i dagens samhälle och politiska styre. Landet 

i öst betraktas fortfarande passivt till djupgående samarbete med Europa om de inte sker på 

deras villkor, vilket tyder på att auktoriteten inte försvunnit helt (DN, 2006).   

1.1.5 Sveriges kultur 

Svensk kultur är svårt att definiera eftersom vår kultur allt som oftast benämns som 

västerländsk kultur i stället för just svensk kultur. Utan att veta innebörden av vad uttryck 

betyder, som västerländsk kultur, så använder vi dem för ofta i vardagliga sammanhang. 

Västerländsk kultur är ett samlingsnamn på många kulturer som i flera avseenden skiljer sig 

åt. Kulturer har sina rötter långt tillbaka historien och är oberoende av varandra. Den nordiska 

kulturen är besvärligare att fördela vad i kulturen som tillhör vilket land eftersom vi i historien 

har varit ett gemensamt land. Samtidigt är det viktigt ha i åtanke att ett land inte representerar 

en kultur utan kulturer kan existera över landsgränser. Delar av Sverige har tillhört Danmark, 

medan Sverige har regerat över både Norge och Finland. Dessa historiska händelser präglar 

ländernas kultur och det är enklare att förstå att vi i Norden är mer lika varandra än andra 

länder. De nordiska länderna delar egenskaper, seder och till viss del samma värderingar 

(Lewis 1996).   

Svensk kultur är det svenska folkets gemensamma skapelse. Det är den identitet och de 

traditioner vi skapat, utvecklat och pusslat ihop över historiens gång. Det är vad som binder 

ihop medborgarna till ett folk. Lewis (1996) anser att Sverige oftast ses som tystlåtna, 

laglydiga, har en känsla för demokrati och ett folk som ogillar konflikter. Ett lands kultur 

förändras ständigt av extern påverkan. Svenska affärsmän ser en svårighet med att göra 

affärer med ryska affärsmän eftersom de oftast har en hierarkisk struktur. Dock kan även 

ryska affärsmän tycka att svenska affärsmän kan vara tillbakadragna vilket kan resultera i att 

de inte bemöter konflikter som kan uppstå. Att inte bemöta konflikter kan i sin tur skapa 

missförstånd.  

1.1.6 Svenska företag i Ryssland  

I takt med att världen blivit allt mer global har fler företag börjat expandera sin verksamhet 

och söker sig utanför den inhemska marknadens gränser. Enligt Lewis (1996) etablerar sig 

svenska företag i utländska marknader av flera orsaker. Den huvudsakliga faktorn är 

företagens strävan efter tillväxt. Den svenska marknaden är relativt liten och en 

internationalisering för svenska företag är således en naturlig del av tillväxten. Andra faktorer 

som locka svenska företag utomlands kan till exempel vara en stor efterfråga på deras 

produkter, joint ventures (samarbete där företag går samman i ett nytt bolag för att kunna 

utveckla ett projekt tillsammans) eller en inbjudan från utländsk regering (Hollensen, 2007).  

 

Enligt Business Climate Survey (2008), en rapport sammanställd av Swedbank och 

Exportrådet, ökar antalet svenska företag som etablerar sin verksamhet i Ryssland 
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kontinuerligt. De svenska företagen ser mycket positivt på möjligheterna som landet kan 

erbjuda. Exportrådet och Swedbank anser dock att det fortfarande finns utmaningar att göra 

affärer med och i Ryssland, framförallt så är korruption ett stort problem. Resultatet från 

studien gjord av Exportrådet och Swedbank visar att en majoritet av företagen förväntar sig en 

kraftig tillväxt under de kommande åren. Närmare 82 % av respondenterna ansåg att det finns 

mycket goda möjligheter i Ryssland och anledningen till det positiva svaret ligger i att 

Rysslands medelklass växer kraftigt och förväntas vara den mest drivande faktorn för 

ekonomins framfart. Samtidigt anser Exportrådet och Swedbank att utmaningarna som finns i 

Ryssland hindrar svenska verksamheter från att utvecklas fullt ut. Korruption, 

kommunikationssvårigheter, byråkrati, hierarki och brist på utbildad arbetskraft samt en 

underutvecklad finanssektor är problemområden som företag ständigt stöter på. Rysslands 

banksektor är även den underutvecklad vilket skapar obalans för svenska företag som väljer 

att etablera sig i Ryssland. Enligt Exportrådet och Swedbank har Sverige en god 

handelsrelation med Ryssland, 2008 var Ryssland Sveriges trettonde största exportmarknad 

med cirka 2 % av Sveriges totala export. Vidare är Ryssland i sin tur Sveriges fjärde största 

importmarknad.  

 

1.2 Hofstede och Trompenaars studier 

 

Det är svårare att vänja sig av med inlärda känslor, beteenden och tankesätt när de är invanda 

i människans psyke än det var när man lärde sig dem för första gången. För att vara mottaglig 

för en ny kultur, det vill säga ett nytt tankesätt, nya känslor och ett nytt handlingsmönster så 

måste man först avlägsna de gamla. Hofstede (1991) betecknar dessa för mentala program 

eller själens mjukvaror. Grundförmågan att frångå det förutbestämda finns hos människan så 

att man är fri att agera på nya kreativa sätt. De mentala programmen varierar beroende på den 

miljö som omger individen. Programmeringen sker via intryck och har utgångspunkt i 

familjen och utökar sedan sin radar till skolan, diverse ungdomsgrupper till samhället via 

arbetsplatsen. Mentala program förändras lika mycket som de sociala miljöer i vilka de 

existerar. Kultur är inlärd och den härstammar från den sociala miljön, den är inte ärvd och 

har inte sitt ursprung från generna.  

 

Hofstede (2005) och Trompenaar (2000) anser att kultur är något som formar en individ, ett 

samhälle och ett land. Hofstede (1991) anser att kultur är något som individen lär sig redan 

från födseln. Det formar individens syn på kultur. Likaså formas även världens länder. 

Hofstede grundar sin undersökning på att kultur är något som är inlärt och inte medfött. 

Samtliga individer bär inom sig tankar, beteenden och känslor som har lärts in under hela 

uppväxten. I det tidigaste stadiet av barndomen har man lättast att lära och att ta till sig nya 

olikartade intryck och det är då den mesta av inlärningen sker. Varner och Beamer (2006) 

menar på att kultur inte tillhör endast en individs egenskap utan hela samhällets och de 

programmeras av kultur. Det finns flera definitioner på det breda begreppet kultur men 

kulturens grund ligger i inlärda beteenden, värderingar och normer.   
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Geert Hofstede, en holländsk socialpsykolog, är mest känd för sina kulturella dimensioner. 

Under 1978-1983 Geert Hofstede detaljerade intervjuer med hundratals IBM anställda i 53 

länder. I studien analyserades den insamlade informationen som samlats in från det 

multinationella företaget IBM. Över 116 000 frågeformulär med vardera cirka 100 

frågeställningar besvarades av anställda i 72 dotterbolag till företaget världen över.  Genom 

en djupgående analys av den insamlade informationen kunde Hofstede bestämma mönster för 

likheter och skillnader mellan de olika givna svaren (Hofstede, 2005). Från denna analys av 

data, formulerade han sin teori om att kulturer i världen varierar längs fyra konsekventa och 

grundläggande dimensioner. Dessa fyra dimensioner inkluderar:  

 

1) Power distance, hög eller låg (Maktdistans),  

2) Individualism/Collectivism (Individualism/Kollektivism),  

3) Masculinity/Femininity (Maskulinitet/ Femininitet)  

4) Uncertainty avoidance, hög eller låg (Osäkerhetsundvikande).  

 

Senare utvecklade Hofstede teorin med en femte dimension,  

 

5) Long term/Short term orientation (Långsiktighet/Kortsiktighet).  

 

Dessa ovanstående mått sammanställdes och publicerades i hans bok ”Cultures 

Consequences” (Hofstede, 2001).  

 

Den moderna kulturteorin och dess ursprung kommer mycket från Geert Hofstedes studie från 

1980. Denna studie lade grunden för dagens kulturdiskussion. Kärnan i Hofstedes kulturteori 

är förståelsen för skiftningar bland de mänskliga värderingarna i olika länder. Vidare har 

Hofstedes dimensioner uppnått erkännande bland de flesta kulturforskare och antropologer 

världen över. Trots denna internationella spridning har dimensionerna och teorierna fått kritik 

då de inte innefattar alla aspekter av kulturens komplexitet.  

 

Fons Trompenaars studie är ett underlag för att förstå de kulturella skillnaderna som existerar 

mellan olika länder. Trompenaar utvecklade sju dimensioner som också är viktiga för att 

förstå de kulturella skillnaderna samt likheterna.  Dessa sju förklaras nedan:  

 

1) Universalism kontra partikularism (fokus på regler eller relationer) 

2) Individualism kontra kollektivism (fokus på individen eller gruppen)  

3) Neutral kontra emotionell (Hur känslor visas) 

4) Särskilda kontra diffus (Hur separata vi håller vårt privatliv och arbetsliv) 

5) Åstadkommen status kontra tilldelad status (Status fås genom hårt arbete eller via 

familjen bakgrund) 

6) Tidsorientering (Dåtid – nutid – framtid) 

 

7) Intern kontra extern kontroll (kontrolleras vi av naturen eller kontrollerar vi naturen).  
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Den sistnämnda dimensionen kommer dock inte användas i denna uppsats. Detta efter som vi 

anser att den inte tilldelar något till vår slutliga diskussion.  

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Det blir allt tydligare att världen blir alltmer homogen, och i takt med detta finns det barriärer 

man måste överkomma, politiska, ekonomiska och kulturella. Den sistnämnda barriären anser 

vi borde lyftas fram och belysas i hopp om att förstå dess innebörd. Det är oerhört svårt att 

definiera vad kultur är. Kulturbegreppet kan innefatta allt från annorlunda mat och klimat till 

sättet man framför sig själv vid viktiga möten, kontraktsskrivande och affärer. Kultur handlar 

även om människans beteende, vilket är genererat av djupliggande värderingar och normer. 

Enligt Hofstede (1991) är kultur ett abstrakt fenomen som är svåridentifierat. Eftersom det är 

svårt att på ett förenklat sätt beskriva vad kultur är kommer denna uppsats vara fokuserad på 

Hofstede och Trompenaars studier samt deras tolkning av begreppet kultur genom olika 

dimensioner. Dessa dimensioner har på ett förenklat sätt redogjort för hur Sverige och 

Ryssland förhåller sig till varandra, men även till övriga länder. Genom dessa studier 

uppskattas en förändring eller en oförändring av kultur. Sovjetunionen var ett strikt maktvälde 

där makthavarna tydligt visade vem som bestämde. Bilden som idag målas upp av Ryssland är 

av ett land som är mer harmoniskt och demokratiskt. Hur djupt rotad är kulturen med de 

kommunistiska värderingarna egentligen?  

I fallet med Ryssland är kultur ett viktigt begrepp. Landet har präglats av diktatur, 

planekonomi och byråkrati. Efter 1991, då Sovjetunionen föll, kan man anta att även den 

kommunistiska ideologin rasade samman som ett statsskick. Dock anser flera forskare, såsom 

Hofstede och Trompenaar, att den sovjetiska kulturen fortfarande finns kvar i dagens 

Ryssland eftersom det är ett inlärt beteende. Enligt Trompenaar (2000) är det svårt för ett land 

att bryta sina gamla traditioner, värderingar och normer eftersom de har haft en djupliggande 

effekt under många generationer i ett samhälle. Detta innebär att kulturella skillnader och 

likheter är vitala och av intresse för att förstå om kulturen från sovjettiden fortfarande finns 

kvar i dagens Ryssland. 

 

För att göra affärer i Ryssland krävs en gedigen kunskap om hur marknaden fungerar och 

vilka regler som gäller. Exportrådet och Swedbank anser att svenska företag borde förfoga 

över en svensk manager som övervakar verksamheten men företagen rekommenderas 

samtidigt att anställa unga lokala personer med god utbildning. Vid etablering av ett svenskt 

företag bör säkerhet och grundlighet prioriteras framför genvägar i tid och resurser. Vidare 

kan registrering av ett företag vara problematiskt i och med att ryska lagar kräver många 

detaljerade uppgifter. Exportrådet och Swedbank menar därför att professionella 

organisationer som de själva bör sköta bolagsbildning, registrering av bank- och skattekonto 

etcetera (Business Climate Survey, 2008) 
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Utöver praktiska och tekniska svårigheter vid internationell verksamhet uppstår oftast 

kulturella skillnader som påverkar företagandet. Kunskaper om andra kulturers seder, 

värderingar och bruk är mycket viktiga (Hofstede, 1991). Lewis (1996) menar att 

språkkunskaper i det lokala språket samt engelska oftast är mycket nödvändigt för att kunna 

hitta handelspartners. Enligt Exportrådet och Swedbanks undersökning upplever 41 % av de 

undersökta svenska företagen att det fanns en hög grad av problem med ryssarnas bristande 

språkkunskaper i ett annat språk utöver sitt egna.   

 

Rysk affärskultur är starkt präglat av 70 år av kommunistiskt styre. Det kommunistiska styret 

har haft en stor inverkan på det ryska samhället vilket lett till att dagens Ryssland fortfarande 

har obalans. Det är svårt för ett land att bryta sina gamla traditioner och införa nya.  Det ryska 

folket anses dock att i grund och botten är ett varmt, emotionellt, vänligt och känslomässigt 

folk. Fortsättningsvis beskrivs det att ryska medborgare hyser misstankar mot utomstående 

samtidigt som landet informellt accepterar korruption samt att medborgare är grupperade och 

väldigt kollektivistiska. Affärskulturen i Ryssland är formell och mycket hierarkiskt, detta 

innebär även att makten är sluten till de personer som sitter längst upp i pyramiden. Beslut 

fattas av personer som innehar en chefsposition där medarbetarna inte är välkomna att tilldela 

åsikter eller tankar. Rysslands affärsklimat präglas av ett centraliserat och odemokratiskt 

beslutsfattande. Svensk företagskultur är raka motsatsen och innehar en decentralisering och 

demokrati även maktnivåerna mellan chef och medarbetare är i allmänhet väldig liten i 

Sverige (Lewis, 1996). Både Hofstede (2005a) och Trompenaar (2000) argumenterar för 

samma ryska kultur. Ryssland är ett hierarkiskt land där makthavarna har svårt att dela med 

sig av makten. Ett land präglas av dess kultur och att överge värderingar som funnits i landet 

under en längre period för nya influenser kräver generationer.  

 

1.4 Problemformulering 

 

Begreppet kultur är komplext och har flertalet definitioner. Intresset är att undersöka 

begreppet ”kultur” utifrån Hofstede och Trompenaars studier vilket genererar en 

problemformulering som bygger på ovanstående diskussion.  

 

Frågeställning 

 

 

- Hur ser de kulturella skillnaderna ut mellan Ryssland och Sverige utifrån 

Hofstedes och Trompenaars dimensioner? 

 

- Hur ser de kulturella skillnaderna ut mellan Sverige och Ryssland utifrån svenska 

företags perspektiv? 

 

- Vilken bild förmedlar tryckt media av Ryssland? 
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1.5 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de kulturella skillnaderna och likheterna ser ut 

mellan Ryssland och Sverige, utifrån Hofstede och Trompenaars dimensioner, vi vill även 

med dessa studier förstå den kulturella utvecklingen i länderna. Vi kommer även utifrån de 

olika studierna som Hofstede och Trompenaar gjort, att definiera begreppet ”kultur” enligt 

deras begreppsförklaringar. En genomgående analys av Ryssland med hjälp av ovannämnda 

studier ska göras för att se hur landet skiljer sig åt i jämförelse med Sverige. Vi vill både på en 

nationell nivå och vid en företagsetablering se hur pass stora kontrasterna mellan länderna är.  

 

1.6 Avgränsningar 

 

Denna uppsats kommer behandla kulturella skillnader utifrån Hofstedes samt Trompenaars 

studier. Deras studier kommer vi applicera på Ryssland och Sverige för att generera fram 

kulturella skillnader och likheter länderna emellan. Uppsatsen kommer också avse de 

kulturella skillnader i Ryssland baserat på deras historik och dagens situation men även ge en 

inblick i hur två svenska företag uppfattar de kulturella skillnaderna mellan Sverige och 

Ryssland samt vilka barriärer de stöter på den ryska marknaden. Även Exportrådets inblick 

och perspektiv på Ryssland analyseras och tillämpas i uppsatsen.  

 

Eftersom kultur är ett brett och komplext begrepp har vi valt att avgränsa begreppet till endast 

Hofstedes samt Trompenaars definitioner av kultur. Uppsatsen kommer inte beröra andra 

undersökningar av begreppet kultur. Vidare har begränsningen gjorts till två länder, Ryssland 

och Sverige. Studien kommer alltså bara att appliceras på dessa två länder och utesluter därför 

alla andra. Samtidigt kommer en djupgående analys göras av Rysslands utveckling av kultur.   
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1.7 Disposition 

  

Kapitel 1 är det inledande kapitlet där vi presenterar följande; bakgrund, problemdiskussion, 

problemformulering, syfte och avgränsningar.  

 

Kapitel 2 är en beskrivning av den metod som använts vid genomförandet av vår C-uppsats. 

 

Kapitel 3 är en redogörelse för den teori som vi har använt oss av i denna uppsats vilket sedan 

kommer diskuteras och tillämpas i analysen.  

 

Kapitel 4 visar var Ryssland och Sverige befinner sig i förhållande till varandra med de 

genomgångna teorierna i kapitel 3.  

 

Kapitel 5 består av vår empiri och en av sammanställning undersökningar som gjorts och 

resultat som framkommit.  

 

Kapitel 6 består av vår analys, där vi kopplar vår empiri i kapitel fem till vår teori i kapitel tre.  

 

Kapitel 7 består av våra slutsatser och implikationer.  
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2 METOD 
 

I detta kapitel redogörs de forskningsmetoder och undersökningstekniker som tillämpats i 

uppsatsen. Avsnittet behandlar förhållningssätt samt en djupgående beskrivning av de valda 

metoder som använts alltigenom uppsatsen. Vidare redogörs även för hur författarna 

behandlat och bearbetat den erhållna informationen.   
________________________________________________________________ 

 

2.1 Val av forskningsansats 

 

Ansatser används för att koppla teorin till verkligheten i en vetenskaplig studie. Abduktion, 

induktion och deduktion är tre ansatser som kan appliceras och användas som en 

forskningsansats. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren angriper och undersöker det 

enskilda fallet genom att observera verkligheten, vilket resulterar i en generell bild av ämnet 

(Bryman & Bell, 2003). Enligt Alvesson och Sköldberg (2007) innebär den induktiva 

ansatsen att utgångspunkten finns i en mängd fall och därav finns en sammankoppling mellan 

fallen. Den induktiva ansatsen är riskfylld, i och med att den använder mängder av fall vilket 

leder till en ”allmän sanning”, och påvisar att den är generellt giltig. Bryman och Bell (2003) 

påvisar att den induktiva ansatsen är en process vars utgångspunkt är från observationer i 

verkligheten. Forskare samlar information och data, vilket sedan bearbetas och analyseras 

utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Resultatet från den insamlade informationen och data 

resulterar i att forskaren formulerar hypoteser som sedan ska utsättas för prövning. Denna 

prövning kan antingen bekräfta eller förkasta en hypotes, vilket kan genererar i att teorin 

revideras.   

 

Abduktion innebär, enligt Alvesson och Sköldberg (2007), att ett enskilt fall tolkas med ett 

hypotetiskt, övergripande mönster. Enligt Patel och Davidson (2003) kännetecknas detta 

första steg av att vara induktivt. I nästa steg prövas hypotesen eller teorin på ett nytt fall. Det 

andra steget innebär att forskaren använder ett deduktivt arbetssätt. Varvningen av deduktivt 

och induktivt sätt resulterar i att den ursprungliga hypotesen eller teorin kan utvecklas och 

utvidgas för att bli mer generell.  

 

Vi har dock valt att utgå från en deduktiv ansats. ”Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att 

man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser” 

(Patel & Davidson, 2003, sid 23). Ovanstående citat innebär att författaren först utgår från 

teori som sedan appliceras på verkligheten, det vill säga empirin.  Detta innebär att 

utgångspunkten i den deduktiva forskningsansatsen, som tillhör den kvalitativa metoden, 

innebär att forskare kopplar relevanta teorier till empirin. Alvesson och Sköldberg (1994) 

påstår vidare att den deduktiva ansatsen utgår från ett fall av intresse som ska undersökas.  En 

deduktiv ansats innebär att forskare, ur redan existerande teorier och påståenden genererar nya 

hypoteser som sedan ska prövas i empiriska undersökningar (Holme & Solvang, 1997).  En 
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teorietisk ram blir aldrig fullärd, utan det uppkommer och ger upphov till nya följdsatser som 

ständigt kan prövas i empiriska undersökningar. Fortsättningsvis påstår Bryman och Bell 

(2003) att en deduktiv ansats innebär att forskarna prövar hypotesen vilket ger resultat i att 

den antingen förkastas eller bekräftas under forskningens gång.  

 

Nedanstående figur visar hur de tre ansatserna förhåller sig till verkligheten och teorin. 

Samtidigt ges en klar överblick på olika skillnader mellan de olika ansatserna samt hur vår 

ansats skiljer sig från induktion och abduktion.  

 

 

 

 

Figur 2:1. Relation mellan teori och verklighet illustrerad av några centrala begrepp. Sammanfattning av de tre 

forskningsansatserna, deduktion, induktion och abduktion (Patel och Davidson, 2003, sid 25).  

 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod  

 

När det handlar om undersökningsmetoder skiljer man mellan kvalitativt och kvantitativt 

angreppssätt. Den kvantitativa metoden härstammar från en naturvetenskaplig utgångspunkt, 

medan kvalitativa metoden talar för att skapa en djupgående förståelse samt att förstå helheten 

av studien (Patel & Davidson, 2003). Kvantitativa undersökningsmetoder är ofta baserade på 

statisktik och siffror samt läggs fokus även på mätning, kausalitet, vilket ska knyta orsak – 

verkan – samband med olika variabler (Bryman & Bell, 2003). Vidare fokuserar den 

kvalitativa forskningsmetoden på att tolka datainsamling från kvalitativa intervjuer, vilket ger 

respondenterna fria händer att bidra med innehållsrika, beskrivande och komplexa svar.  Raka 

motsatsen till detta är den kvantitativa metoden vars undersökning bygger på att insamlingen 

av olika respondenter mäts i antal svar. Respondenterna svarar på frågor som berör, ”vilka” 

och ”hur många” (Merriam, 1998). Den faktor som skiljer kvantitativ metod från kvalitativ 
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metod är att kvantitativ metod berör siffror, medan den kvalitativa undersökningsmetoden 

berör ord. I nedanstående tabell beskriver Bryman och Bell (2003) skillnaden mellan 

kvantitativ och kvalitativ metod:  

 

Kvantitativ Kvalitativ  

Siffror Ord 

Forskarens uppfattning Deltagarnas uppfattning 

Distans Närhet 

Teoriprövning Teorigenerering 

Statistik Processinriktad 

Strukturerad Ostrukturerad 

Generalisering Kontextuell förståelse 

”Hårda”, reliabla data Rika och fylliga data 

Makroinriktning Mikroinriktning 

Beteende Mening 

Konstlade miljöer Naturliga miljöer 

     

Tabell 1, (Bryman & Bell, 2003, sid 322). 

 

Uppsatsen bygger på ovanstående beskrivning angående den kvalitativa metoden, då resultatet 

är beroende av respondenternas komplexa svar. Vidare tolkas och bearbetas respondenternas 

svar och därefter görs strategiska val som bidrar till ett resultat av frågeställningarna. 

Uppsatsen är också baserad på kvalitativ undersökningsmetod eftersom, enligt Merriam 

(1998), ger det ett helhetsperspektiv samt att analysen är lämpad för en deduktiv ansats. I 

denna uppsats används kvalitativ metod eftersom ord används istället för siffror, när data ska 

analyseras och diskuteras. Vidare bestämmer deltagarnas uppfattningar och åsikter, istället för 

forskarnas uppfattning, vad som är betydelsefullt och vad som ska användas för att generera 

fram det bästa resultatet. Utöver det eftersträvar vi en närhet och relation till våra 

respondenter, vilket den kvantitativa metoden inte kan ge oss. Vi är måna om att ha en 

relation med respondenterna, vilket ger oss nödvändiga svar som slutligen analyseras i 

resultatet. Samtidigt är vi noggranna med att använda oss av begrepp och teoretiska 

formuleringar invävda i den data som samlats in snarare än att använda ett fåtal teoretiska 

prövningar som styr studien.  

 

Den kvantitativa studien talar om statistik och statistik inriktade utfall, vilket inte berör vår 

syn av uppsatsens gång. Snarare använder vi oss av en mer processinriktad studie vilket 

innebär att uppsatsen anpassas efter hur saker och ting utvecklas. Bryman och Bell (2003) 

talar om strukturerad kontra ostrukturerad forskning. Den kvantitativa forskningen är 

strukturerad eftersom forskare ska kunna studera de avgränsade begreppen och 

frågeställningar som är fokus i undersökningen. Den kvalitativa forskningsmetoden är oftast 

ostrukturerad eftersom studien anpassas efter progression av den empiriska informationen. 

Vår uppsats är byggd på en kontextuell förståelse där beteende, värderingar och åsikter 

påbygger och utvecklar uppsatsens undersökningar samt genomföranden. Detta genererar i 

fyllig och rik data, genom att forskare antar en kontextuell förståelse. Vidare används 

kvantitativ metod när undersökningen strävar efter att påvisa storskaliga sociala tendenser, det 

vill säga utifrån ett makroperspektiv. Detta är inte fallet vid en kvalitativ 
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undersökningsmetod, vilket berör enstaka aspekter och begränsade sociala beteenden, vilket 

uppsatsen bygger på. Slutligen är denna kvalitativa uppsats uppbyggd på att förstå meningen 

med beteenden i utvecklingen och att kunna knyta detta till teori och empiri.  Samtidigt 

studerar vi människor i deras naturliga miljöer, snarare än att genomföra vår forskning i en 

konstlad miljö. Vi är medvetna om att den kvalitativa metoden kräver bearbetningen av 

intervjuer, analyser av litteratur och artiklar, vilket är både tidskrävande och arbetskrävande, 

dock är detta vägen för att kunna få en väl genomförd studie. Vidare så finns det problem med 

ett kvalitativt angreppssätt. Kritik som generalisering, bristande transparens eller 

genomskinlighet är några aspekter som är negativa. Dock anser vi att dessa kritiska punkter 

kan överkommas med en välutformad teori, empiri samt användbara respondenter vilket 

bidrar till en balanserad och välformad studie.   

 

2.3 Fallstudiemetod  

 

Merriam (1998) anser att en fallstudie består av empiriska undersökningar och argumenterar 

för att en fallstudie är lämpad för att hantera kritiska problem och att undersöka 

kunskapsbasen inom området. Strategin syftar på att ge en djupare förståelse av de ämnesval 

man undersöker. Fallstudie kännetecknas av att den fokuserar på en (eller några få) 

undersökningsenhet som analyseras djupgående för att få mer detaljerade kunskaper (Bryman 

& Bell, 2003). Detta är raka motsatsen till ”survey – undersökningen” som ger en bred och 

omfattande täckning snarare än en djupgående (Yin, 2007). En fallstudie 

datainsamlingsmetod inom samhällsbeteendevetenskaplig forskning. Det finns olika typer av 

forskningsfrågor där ett grundläggande kategoriseringsschema skildrar in de frågor som är 

angelägna: ”vem, ”vad”, ”var”, ”hur” och ”varför”. Eftersom fallstudie syftar på en 

samhällsvetenskaplig syn anses de sista två frågorna, ”hur” och ”varför”, vara i fokus då de 

ligger på aktuella händelser i sociala sammanhang, vilket denna uppsats är grundad på. Både 

Yin (2007) och Merriam (1998) diskuterar att målet med en fallstudie är att generera god 

kvalitet, analysera data noggrant, samt att skapa en bredare förståelse av det ämnesval som 

valts att studeras.   

 

En fallstudie utgör ett sätt där det går att kombinera flera olika kvalitativa metoder. Det i sin 

tur gör att man inte förlitar sig på ett enda angreppssätt eller en enda metod utan istället blir 

variationen bredare. Vi kommer att studera kulturella skillnader mellan Ryssland och Sverige 

men vår fallstudie kommer att utgöras av de intervjuer vi kommer genomföra med två 

rysketablerade svenska företag samt Exportrådet. Det är via respondenternas svar som vi 

kommer basera vår analys på för att generera en förståelse för vår problemformulering. Till 

detta adderar vi sekundärdata och får ännu ett perspektiv på de rådande förhållandena.  
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2.4 Fallstudiedesign  

 

Enligt Yin (2007) finns det fyra typer av fallstudier, vilka är indelade i två grupper. Första 

paret består av enfallsstudier (singel case studies) respektive flerfallsstudier (multiple case 

studies). Det andra paret har sin grund i det första paret, holistiska och inkluderande 

utformning. Det första valet en forskare bör göra är att besluta om studien ska vara ett enskilt 

fall eller om flertal fall ska studeras. Fortsättningsvis betonas det att en flerfallsdesign brukar 

vara starkare än en enfallsdesign. Vidare är det viktigt att forskningsdesignen sammanbinder 

empirisk data med de hypoteser som undersöks vilket slutligen ska alstra fram ett resultat. Det 

finns fem komponenter som ingår i en forskningsdesign som bör inkluderas i studien. Dessa 

fem komponenter är: 

 

1). undersökningens frågeställnig (forskningsfrågor eller problemformulering), 

2). dess hypoteser,  

3). dess analysenhet (er), 

4). den logiska kopplingen mellan data och hypoteser, 

5). kriterier för att tolka resultaten 

     (Yin 2007, sid 40)  

 

Den första komponenten berör frågeställningens form, ”vem”, ”vad”, ”var”, ”hur” och 

”varför”. Till de två sistnämnda frågeställningar passar fallstudiestrategi. Den andra enheten 

riktar fokus mot de hypoteser som valts att undersökas. Dessa hypoteser utgör ramen för 

undersökningen. Analysenheter (tredje komponenten) innebär identifikation av vad problemet 

med fallet egentligen är och vad det innebär. De två sista enheterna berör koppling mellan 

data och hypoteser samt kriterier för att tolka resultaten. Den förstnämnda enheten berör ett 

angreppssätt som kallas för ”mönsterjämförelse”(pattern matching) där uppgiften är att 

relatera olika informationsenheter från ett och samma fall till vissa teoretiska hypoteser. Den 

sista komponenten används för att tolka resultat från undersökningen. Detta innebär att en viss 

data stämmer överrens med visst mönster men inte med ett annat. Fortsättningsvis är det 

oerhört viktigt att bedöma forskningsdesignens kvalitén. Dessa fyra komponenter beskrivs i 

tabellen nedan.    

 

2.5 Datainsamling 
      

2.5.1 Primärdata och källkritik 

Primärdata är information som författaren till uppsatsen själv samlar in och sammanställer, 

vilket ska sammanbindas och återspeglas i problemformuleringen och uppsatsens syfte. 

Fördelen med att använda primärdata är att den är insamlad vid en specifik situation vilket 

innebär att informationen vi erhåller är aktuell samt anpassad (Bryman & Bell, 2003). Vårt 

val av primärdata gjordes genom intervjuer med Conny Carlzon, Hammarplast AB, Jens 
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Sörensen, Lindén International AB samt Teddie Hellsén, representant för Exportrådet, där vi 

insamlade specifikt material till vår studie. Valet av att vi har två företag och en expertintervju 

i form av Exportrådet är för att de ska tillämpa olika vinklingar till studien. Dessa tre 

respondenter presenteras ytterligare senare i metodkapitlet.  

 

Vid intervjuer ligger tyngdpunkten att vara källkritisk, då det är viktigt att vi förstår att 

respondenten kan förvrida sina svar utifrån företagets synsätt. Fortsättningsvis är även 

bearbetningen av informationen som erhålls från respondenterna tidskrävande vilket begär 

noggrann analys och kontroll. Slutresultatet av studien kan påverkas av respondenterna 

genom att de ogärna vill göra intervjuaren besviken vilket kan ge snedvridna slutsatser. 

Vidare kan intervjuaren ifrågasätta trovärdigheten på respondenternas svar. Detta kan i sin tur 

leda till att graden av ärlighet samt öppenhet betvivlas och varieras från en respondent till en 

annan. Vidare finns det även risk med att ge ut frågor i förväg, vilket företag kan begära. Inför 

intervjun ska man hellre dela ut ämnesområden man planerar att täcka istället för specifika 

frågor. Anledningen ligger i att respondenterna låter inlästa vilket kan ge en snedvriden syn. 

Detta kan i sin tur leda till att intervjuaren inte observerar respondenternas agerande eftersom 

de har facit i handen på frågor som ska ställas (Bryman & Bell, 2003).  

2.5.2 Empirisk datainsamling – intervjuer  

Denna uppsats är genomförd av kvalitativa intervjuer för att få ett empiriskt dataunderlag. 

Vidare bygger en kvalitativ intervju på ett ökat informationsvärde samt att skapa en djupare 

förståelse för ämnet som undersöks. Vidare diskuterar Bryman och Bell (2003) att för att 

kunna åstadkomma en djupgående intervju med respondenterna sätts stort krav på urval av 

dessa. Patel och Davidson (2003) anser att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka 

och identifiera egenskaper hos något. I och med detta innebär det att man aldrig i förväg kan 

formulera svarsalternativen för respondenterna. Bryman och Bell (2003) argumenterar att 

intervjuerna ska ske i ordningsföljd, under noggrann analys för att på bästa sätt bidra med 

värdefull information till uppsatsen.  

 

Enligt Bryman och Bell (2003) kan en kvalitativ intervju ha två intervjusätt, ostrukturerat eller 

semistrukturerad intervju. Det ostrukturerade intervjusättet talar för att ha relativt lösa 

minnesanteckningar som hjälp vid genomgången av intervjun. På så sätt ställer intervjuaren 

en enda fråga och intervjupersonen har fri talan och kan associera fritt. Intervjuaren kan ställa 

uppföljningsfrågor på de punkter som bidrar till informationsrik data. Ett semistrukturerat 

intervjusätt är valet i denna uppsats. Detta innebär att intervjuaren har en lista över specifika 

teman (intervjuguide) som bör tas upp under intervjuns gång. Frågorna ställs utifrån 

intervjuguiden, där intervjupersonen har möjlighet att tala fritt. Detta innebär att intervjuaren 

kan på så sätt ställa följfrågor som är relevanta för att kunna utveckla respondenternas svar.  

 

De kvalitativa intervjuerna gjordes utifrån en intervjumall och skedde via mail. En personlig 

intervju ger respondenterna en möjlighet att uttrycka sig mer utförligt och förklara sina svar 

samtidigt som intervjuaren kan observera ansiktsuttryck, kroppsspråk och inte minst 

omgivningen. Missförstånd och oklarheter undviks genom att intervjuaren har en chans att 
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förtydliga frågeställningen samtidigt som möjligheten för följdfrågor ökar (Bryman & Bell, 

2003). Vi hade önskat att vi hade kunnat göra personliga intervjuer med våra respondenter 

men på grund av tidsbrist så genomförde vi våra intervjuer via mail. Det finns ett fåtal 

fördelar med intervjuer via mail, så som vi anser det. Tidsbristen var vårt största hinder men 

att genomföra intervjuerna via mail så sparade vi mycket tid. Vi behövde inte anpassa 

intervjuerna efter deras arbetsschema precis som att de kunde svara på frågorna när de hade 

tid i sina scheman. Det är lättare att hantera intervjuer via mail. Både frågor och svar är i skrift 

och det finns ingen risk att viktig information försvinner på vägen eller att man glömmer 

skriva ner den, vilket risken är vid en personlig intervju. En annan fördel så som vi ser det är 

att vid personliga intervjuer så kan både intervjuaren och respondenterna påverkas av 

varandras fysik (till exempel ålder, kön, klass och etnicitet). Distansen som uppstår vid 

intervju via mail raderar den påverkan.   

2.5.3 Val av respondenter  

I denna uppsats har vi valt att ta kontakt med två företag som är etablerade på den ryska 

marknaden samt har vi även kontaktat Exportrådet i Ryssland. Valet av respondenter är 

baserade på att vi vill ha ett företagsperspektiv på uppsatsen. Därav kontaktades två företag 

etablerade på den ryska marknaden för att ge en inblick i hur och vilka barriärer de upplever 

finns. Exportrådet kontaktades för att generara en expertintervju.  Eftersom Exportrådet är på 

plats i Ryssland kan de ge en detaljerad insyn på hur kulturen i Ryssland är samt bidra med 

informativrik primärdata.  Nedan är en kort presentation av våra tre respondenter:  

 

 Företaget Hammarplast AB, med 180 anställda, är en svensk familjeägd plastindustri. 

Kontaktperson: Conny Carlzon, Sales Manager Export, i Hammarplast AB satsade på 

en utomlandsetablering i Ryssland 1994.  

 

 Företaget Lindén International AB är en sammanslagning av Mortala Metalltryckning 

AB samt Mekanoverknes husgerådsdivision. Företagets produktionsställen ligger i 

Motala och Värnamo, där total ca 60 medarbetare jobbar. Kontaktperson: Jens 

Sörensen, VD för Lindén International AB, etablerade företaget i Ryssland 2005 via 

dotterbolad.  

 

 Exportrådet är grundat för att göra det enklare för svenska företag att växa 

internationellt. Kontaktperson: Teddie Hellsén, projektledare inom Exportrådet. 1994 

etablerade sig Exportrådet på den ryska marknaden. På plats i Ryssland finns det cirka 

500 anställda som arbetar för Exportrådet.  

 

2.5.4 Källkritik av intervjuer  

Genom valet av kvalitativ metod samt semistrukturerad intervju är det oerhört viktigt att 

uppsatsen granskas och materialet bearbetats samt analyseras på ett källkritiskt synsätt.  

Reflektioner kring intervjusituationen och de val av intervjupersoner kan också kritiseras samt 
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hur urvalet har gjorts. Vidare är denna uppsats uppbyggd på ett kvalitativt arbetsätt samt 

intervjuer, vilket kan resultera i att våra källor kan kritiseras eftersom de bygger på subjektiva 

attityder.  Dock anser vi, som författare, att de val som har gjorts i uppsatsen har tydligt 

motiverats och diskuterats för att generera ett välformat slutresultat. Den empiriska 

insamlingen består av intervjuer med två företag och en expertintervju i form av exportrådet 

samt sekundärdata från tryckt media. Det kan upplevas som en svag grund för våra slutsatser 

då endast dessa tre, i form av primärdata, inte är tillräckligt för att jämföra ländernas kulturer 

djupgående utan det blir mestadels en generalisering.  

 

I och med att vi kontaktat våra respondenter via mail, samt att vi har fått svar via mail kan 

intervjuerna kritiseras. Vi såg helst att ett personligt besök skulle göras, eller att en 

telefonintervju skulle upprättas, men respondenterna hade tidsbrist. Även vi hade tidsbrist och 

då ansågs mail vara det bästa alternativet för att få tillgång till primärdata. Eftersom våra 

respondenter hade tidsbrist kan även deras svar i våra frågor varit hastigt besvarade. Vi har 

inte haft chans att reagera på respondenterna när de har svarat på frågorna och chansen för 

direkta följdfrågor fanns inte heller. Dock anser vi att trots tidsbristen har vi fått goda 

underlag för vår uppsats. Respondenterna har tagit sin tid att besvara våra frågor grundligt och 

även gett oss klartecken att de kan kontaktas ett flertal gånger om frågetecken skulle uppstå 

eller för eventuella följdfrågor. Detta har medfört att bearbetningsfel har undvikits och vi har 

genererat fram trovärdig information vilket applicerats med vår sekundärdatanalys som har 

format vår analys och slutsats. Genom att intervjuerna har genomförts via mail så finns risken 

att det har brustit i information utöver svaren på frågorna.  

2.5.5 Sekundärdata och källkritik  

Sekundärdata är det material som redan finns dokumenterat och tillgängligt vilket är data som 

vi inte har tagit emot direkt från källan (Bryman & Bell, 2003). Information som är insamlad 

utifrån sekundärdata är sammanställd av någon annan och belyser därför en annan typ av 

problemformulering. Detta innebär att man behöver vara källkritisk mot sekundärdata 

eftersom det avser ett syfte för en dåvarande studie. Sekundärdata som använts i vår studie är 

följande; litteratur, hemsidor, artiklar och dylika dokument. Urvalet och källkritiken är oerhört 

viktig vid informationshantering av sekundärdata då trovärdigheten kan ifrågasättas. Genom 

att komplettera primärdata och sekundärdata bidrar detta inte bara med styrka och stadga till 

vår studie, utan fler olika synvinklar samt att perspektiv kan analyseras gentemot varandra. 

Detta resulterar slutligen i att vi erhåller viktig information som bidrar till en god analys och 

diskussion i uppsatsen. 

 

Vid val samt användning av sekundärdata är det oerhört viktigt att vara källkritisk. Den stora 

risken är att informationen inte är tillförlitlig eller inaktuell samt att informationen kan vara 

vinklad och framförd utifrån olika synsätt. Innebörden och syftet med litteraturstudier är att 

sammanställa informationen och komplettera det med primärdata, vilket bör, och måste, ske 

källkritiskt. Om detta inte görs finns risken att läsaren skapar förutfattade meningar och 

fördomar vilket minskar rapportens tillit samt att utformningen försämras. Därav behövs 

sekundärdata behandlas kritiskt, där läsaren ska ha en objektiv observering och bild utav 
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litteraturgranskningen. Fortsättningsvis vid granskning av litteratur är de mer tillförlitliga än 

de källor som är hämtade elektroniskt via Internet. Texter som publiceras elektroniskt kan 

vara inaktuella och därmed svårare att kontrollera. Samtidigt kan vissa texter som hämtas 

elektronisk vridas ur ett positivt synsätt vilket kan påverka slutresultatet av rapporten. Det är 

därför viktigt att kontrollera och noggrant granska elektroniska källor. Den största kritiken 

mot sekundärdata är att materialet är insamlat i annat syfte, än vårat. Detta medför att 

användningen av sekundärdata kan vara otillämplig och svår att applicera till vår studie. Vi 

bör därför ifrågasätta trovärdigheten i all sekundärdata eftersom vi inte vet hur materialet har 

samlats in eller ur vilket perspektiv det är skrivet (Bryman & Bell, 20003).  

2.5.6 Analysmetod 

En del av denna uppsats bygger på sekundäranalys vilket innebär att den består av och har sin 

fokus på forskning som samlats in av tidigare forskare.  Enligt Knowles (2000) har 

sekundäranalys en viktig roll inom samhällsvetenskaplig forskning. Fortsättningsvis anser 

Bryman och Bell (2003) att det finns viktiga anledningar till varför en uppsats ska vara 

uppbyggd på sekundäranalys. Dessa faktorer är bland annat, tid, där man kan få en bra 

undersökning på kort sikt, och genom noggrann källkritik bedöms även sekundärdata vara av 

god och hög kvalitet. I sekundäranalysen har vi, som författare, använt oss av kvalitativ 

textanalys i form av en helhetsanalys för att kunna jämföra empirins utfall med insamlad teori 

där vi letar efter återkommande teman, mönster och resonemang som ska ge svar på vår 

problemformulering och generera en slutsats (Holme & Solvang, 1991).  

 

2.6 Sekundäranalys  

 

”The extraction of knowledge on topics other than those which were the focus of the original 

surveys” (Hyman, 1972:1) är definitionen på en sekundäranalys. Hyman (1972) anser 

fortsättningsvis att en sekundäranalys innebär att tidigare material som är analyserat 

appliceras som data i ny studie. I vår uppsats används denna metod genom insamling av 

artiklar för att påvisa hur Ryssland framställs i dagens tryckta media. Argumenten för att vi 

valde att använda sekundäranalys är resursbrist i kombination med mycket material att 

undersöka. Genom att välja sekundäranalys kunde vi få tillgång till information som krävdes 

för att beskriva de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Ryssland samt hur Ryssland 

porträtteras i dagens tryckta media. Eftersom ramverket i denna uppsats är baserat på 

Hofstedes och Trompenaars teorier samt utgör grunden för uppsatsen ansåg vi att denna 

metod var relevant för uppsatsen. Därav kunde inte någon annan metod appliceras utan det 

självklara valet i denna uppsats blev sekundäranalys tillsammans med primärdata. Vidare 

anser Leivik Knowles (2000) att en möjlighet med sekundärdataanalys är att genom att 

analysera existerande data kan det utforska utifrån olika perspektiv. Samtidigt för att 

sekundärdata ska anses meningsfull är det oerhört viktigt att applicera det i samband med 

relevanta teorietiska begrepp. För att genomföra en sekundäranalys är det viktigt att vi 

genomför en textanalys.  



21 

 

 

Hofstede och Trompenaars studier är kvantitativa studier baserade på frågeformulär till en 

specifik målgrupp. Hofstede inriktade sin undersökning till de anställda på företaget IBM:s 

dotterbolag i 53 olika länder runt om i världen medan Trompenaars enkäter riktade sig till 

chefer för olika organisationer runtom i världen. Antalet länder har utökats med tiden, från 

början analyserades endast de största länderna i världen. Hofstedes undersökning gav ett 

gediget material att analysera. Varje formulär bestod av 100 frågeställningar där 

respondenterna fick gradera sina uppfattningar som svar. Det skulle visa sig att svaren 

varierade just på grund av det faktumet att det var de anställda som svarade inte de högt 

uppsatta cheferna. 

 

Enligt Hyman (1972) kräver sekundäranalys att i det första steget tänka stort och abstrakt för 

att finna existerande teman och mönster i den teori som arbetet kommer utgå ifrån. Deacon 

(1999) anser att den kvalitativa textanalysen används för att analysera de dokument som är 

relevanta för teorin. I vår uppsats gjorde vi en textanalys på de artiklar som applicerades i 

empirin. Textens innehåll analyserades för att generera fram väsentlig information angående 

vårt uppsatsämne. Genom att bara applicera den betydelsefulla datan i empirin kunde vi 

redogöra för mönster, likheter och skillnader mellan teori och empiri vilket redogjorde för 

resultatet i analysen.  

 

2.7 Forskningskvalité  

 

Inom kvalitativ forskning berör man begreppen validitet och reliabilitet, där själva 

forskningen ska vara reliabel och ha validitet. Dessa två begrepp mäter trovärdighet av 

forskningen. Reliabilitet avser att mäta med vilken noggrannhet materialet har samlats in, 

tolkats, analyserats samt tillförlitligheten, medan validiteten avser att förstå om de slutsatser 

vi genererat kan kopplas samman med undersökningen. En studie som innehåller god och hög 

reliabilitet behöver inte frambringa en hög validitet. Däremot så ger en hög validitet goda 

förutsättningar gör att studien ska få en hög reliabilitet. Detta resulterar i att validitet måste 

bedömas och mätas utifrån författarnas tolkningar och erfarenheter. Vidare så delas validitet 

in i två delar, yttre och inre validitet.  

 

 Innebörden av den inre validiteten behandlar sanningsvärdet eller hur väl studien och 

dess resultat stämmer överens med verkligheten.  

 Den yttre validiteten innebär i hur stor utsträckning resultatet kan tillämpas i andra 

sammanhang det vill säga om man resultatet av studien är generaliserbar.  

Reliabilitet innebär att minimera felaktigheter och nå en hög tillförlitlighet. Vidare innebär 

reliabilitet att genom en rad olika instrument, mätningar och tillvägagångssätt ger samma 

resultat vid olika tillfällen. Åtgärder som krävs för att kunna uppnå en hög reliabilitet är att 

dokumentera tillvägagångssättet och alla dess åtgärder som vidtas under rapportskrivningen. 

Vidare är det viktigt att ha god kunskap i ämnet som undersökts samt att uppsatsen 
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genomförts utifrån en vetenskaplig ansats (Yin, 2007). Viss empiri från insamlingen av 

sekundärdata är hämtad från ledare vilket kan ifrågasättas då de oftast är skrivna av politiskt 

aktiva skribenter och artiklarna blir då vinklade utifrån deras synsätt. Sekundärdatan är 

inhämtad från erkända tidningar, både svenska och utländska, det gör att reliabiliteten blir 

högre. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och New York Times är ett fåtal exempel på 

tryckt media där empirin är hämtad. Risken finns ändå, trots att de är välkända, att nyheter 

tenderar att vinklas. Sekundärdata är skriven ur skribentens perspektiv, som i dagstidningar 

ska vara så neutrala som möjligt, så texten ska granskas noga innan så att inte allt för hög 

tillförlitlighet ges med en gång.   

 

De nedanstående kriterierna i tabell 2, enligt Yin (2007), bör tillämpas på fallstudien för att 

öka kvaliteten. Genom att analysera kriterierna kan man uppnå högre trovärdighet, 

tillförlitlighet samt möjlighet att generera ett fulltsändigt resultat. 

 

 

Kriterier Fallstudietillämpning Den undersökningsfas då 
tillämpningen blir aktuell 

Begreppsvaliditet  Använda flera källor när det gäller  
data och belägg 

 Formulera en beviskedja 

 Låta nyckelinformationer läsa igenom 
utkast till forskningsrapporten 

 Datainsamlingen 
 

 Datainsamlingen 

 Sammanställningen av 
rapporten 

Intern validitet  Jämföra olika mönster med varandra 
(pattern matching) 

 Bygga upp förklaringen 

 Ta upp rivaliserande förklaringar 

 Använda logiska modeller 

 Analysen av data 
 

 Analysen av data 

 Analysen av data 

 Analysen av data 
Extern validitet  Använda teorier vid enfallsstudier 

 Använda replikationslogik vid 
flerfallstudier 

 Forskningsdesign 

 Forskningsdesign  

Reliabilitet   Använda regelverk för fallstudier 

 Utveckla en databas för fallstudien 

 Datainsamlingen 

 Datainsamlingen 

 

Tabell 2:2. (Yin, 2007, sid 54)

  

 

2.8 Metodproblem 

 

Denna uppsats är till största delen byggd på Hofstedes studie vilket innebär att det kan finnas 

svagheter med uppsatsen. Den största svagheten är att Hofstedes studie är fokuserad och 

studerad på IBM-anställda. I och med att det är en specifik och liten grupp som studerats, 

resulterar det i att studien kan bli begränsad och generera generella svar. Detta leder till att 

samma resultat inte skulle kunna erhållas om liknande undersökningar genomfördes. 

Hofstedes resultat av studien gjord på IBM-anställda gav slutsatsen att kulturella skillnader 

beror på vilket samhälle man lever i. Detta innebär att resultatet (utifrån Hofstedes studie) 
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angående kulturella skillnader skulle bli olika beroende på vart någonstans man lever samt hur 

olika samhällen ser på saker och ting.  

 

Utöver metodproblem med Hofstedes studie, har även Trompenaars studie ett problem. I 

likhet med Hofstedes studie bygger Trompenaars studie på generaliseringar vilket bidrar till 

en förvrängd uppfattning av ett land, en så kallad stereotyp bild. Vidare är Trompenaars studie 

gjord 1989, vilket fokuserar på kultur som fanns då och under 1990-talet. Eftersom 

Trompenaar inte förnyat sin studie kan det anses att informationen inte är aktuell. Länder kan 

ha utvecklats och även kulturen. Dock anser både Hofstede (1991) och Trompenaar (1993) att 

kultur inte kan ändras över en natt utan kräver en lång process vilket kan ta flera år.  

 

Förutom metodproblemen med Hofstedes och Trompenaars studier kan det även finnas 

problem med att denna uppsats är uppbyggd på en viss del av sekundärdata. Uppsatsen har 

dock referens av primärdata vilket kan ses som ett argument att både sekundärdata och 

primärdata är solida. Vi anser att genom en djupgående referensram på Hofstedes studie 

respektive Trompenaars undersökning skapar en rättvis bild av kulturen i Ryssland och 

Sverige. Fortsättningsvis stärks de kulturella skillnaderna i Ryssland med empirin som är 

baserad på flertal artiklar samt primärdata.  

 

2.9 Självkritik av uppsats 

 

Arbetsgången av vår uppsats har stött på diverse problem. Samtidigt har vi även en 

begränsning av vårt empiriska material. Vi skulle helst ha velat intervju ytterligare ett flertal 

personer för att få en fullständig bild av vårt ämnesval, då också gärna personliga intervjuer. 

Dock har tiden inte räckt till. Överlag anser vi nöjda med vår insats, där vi är medvetna om att 

övning ger färdighet.  
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3 REFERENSRAM  
 

Detta avsnitt redogör för de teorier som använts i uppsatsen. Kapitlet avser att ge en 

genomgående beskrivning av de teorier som är relevanta för undersökningen och som ligger 

till grund för empirin och analysen.  

 

 

3.1 Kultur - ett brett och komplext begrepp  

 

Begreppet kultur är svårdefinierat eftersom varje samhälle har sin egen uppfattning om dess 

innebörd. Kulturens grund ligger inlärd i beteenden, värderingar och normer (Varner och 

Beamer, 2005). Vidare diskuterar Hall (1981) att kultur är ett begrepp som samhället 

kommunicerar genom. 

  

“Culture (is) those deep, common, unstated experiences which 

members of a given culture share, which they communicate without 

knowing, and which form backdrop against which all other events 

are judged.” (Hall, 1981, sid 5)  

 

Varner och Beamer (2005) stärker Halls (1981) påstående och säger att kultur finns i luften, 

omringar oss och stärker vår förståelse för vilka vi är. Vidare argumenterar Vaner och Beamer 

(2005) att kultur formar samhället, vilket resulterar i att kultur inte tillhör endast en individs 

karaktärsdrag utan ett helt samhälle. Hofstede (2005) forstätter med att förklara att alla bär 

kultur inom sig i form av mönster, tankar och beteende som har blivit inlärda sen bardomen. 

Detta resulterar i att kultur formas i tidig ålder vilket lär individer vad som är fel och rätt, vad 

som bör undvikas och vilka normer som ska följas. Hofstede definierar kultur som en 

”programmerande av psyket som skiljer medlemmarna i en grupp eller kategori av människor 

från en annan” (Hofstede 1991, 224). Att kultur är en ”mental mjukvara” som programmeras 

av samhället och den sociala miljö som man växer upp i. Programmering av den mentala 

mjukvaran börjar redan vid födseln, där barn formas efter familjens normer, skolan, 

arbetsplatsen och samhället. Trompenaar (1993) definierar kultur som ett lager, ”culture 

comes in layers and in order to understand it you have to peel it, layer by layer” 

(Trompenaar, 1993:7), där varje lager måste förstås och tolkas.  

 

3.2 Nivåer av kultur 

 

Kultur är inte bara skillnaden mellan olika nationella kulturer, som majoriteten kanske tror. 

Det är svårt att definiera vad det är och det går mycket djupare än vad som skiljer länderna åt. 

Nationell kultur är det yttersta ytskiktet av alla varianter av lager som existerar. Det är 
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uppenbart att det är svårt att dra en rak linje som delar upp kulturer där skillnaderna finns.  

Lager har inflytande på varandra och påverkar de övriga, vilket gör det än mer svårt att göra 

en uppdelning. Hollensen (2007) diskuterar kultur i olika lager och menar att när personer 

med skilda bakgrunder och kulturer ska samarbeta kan de olika lagrena av kultur underlättas 

för att skapa förståelse för de olika individernas beteende och deras agerande vid en process 

gällande beslutsfattande. Sker gemensamt arbete över nationella gränser är det essentiellt att 

värdlandet och det inhemska landet förstår varandra för att undvika att misstag görs. Vi 

påverkas olika av kulturen och dessutom påverkar den oss i olika lager. Modellen ”the 

different layers of culture” består av olika nivåer och beskriver hur de påverkar individer med 

skilda kulturella bakgrunders agerande vid olika tillfällen.  

 

Modellen består av nationell 

kultur, branschkultur, 

företagskultur och individuellt 

beteende. Värderingar i det 

yttersta lagret influerar det 

innanför som i sin tur har 

inflytande på det nästkomna. 

Kultur är ingen enskild sak utan 

är beroende av andra för att 

fungera. Beteendet påverkas av 

kulturella aspekter på olika 

nivåer som är kopplade till 

varandra på ett komplext sätt 

(Hollensen, 2007).   

 

Nationell kultur är de 

generella grundprinciper och 

regler som gäller för en nation. 

Religion, normer och lagar ingår under det yttersta skiktet. Även grundvärderingar och 

beteende klassificeras som nationell kultur. Det som utgör en del av detta lager påverkar hur 

den rådande branschkulturen ser ut.  

 

Branschkultur är kultur som rör en specifik industri. Affärsbeteende uppvisar stora likheter 

branscherna emellan trots att de agerar över olika gränser. De nationella gränserna har ingen 

betydelse för branschkulturen. Sjöfart, oljebransch och internationell handel har alla snarlika 

egenskaper med liknande branscher som verkar över nationsgränser. De kulturella rötterna 

och historia kommer genom att aktörerna vet vilka regler som gäller. Precis som nationell 

kultur påverkar branschkulturen så påverkar den i sin tur företagskulturen.  

 

Företagskultur (även kallad organisationskultur) är ofta uppdelad i flera olika subkulturer. 

Alla företag/organisationer består av diverse avdelningar som har sina egna värderingar. 

Dessa funktioner kan vara marknadsföring, ekonomi, inköp och produktion. Alla inom samma 

företag eller organisation delar en och samma kultur, med lika värderingar och beteende. 
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Avdelningarna har utöver det tillägg som passar dem och ger mer mening som inte är 

lämpliga för övriga delar inom organisationen.   

 

Individuellt beteende är påverkat av de yttre skikten av kultur – nationell kultur, 

branschkultur och företagskultur. Beteende och beslutsprocesser hos individen förklaras med 

hur den samspelar med miljön. Individen är kärnan i alla interaktioner i de andra kulturella 

lagren. Därmed är den viktig för att alla uppfattar och ser världen på olika sätt. Kultur är en 

inlärningsprocess och inte något som är medfött. Det individuella beteendet är inte något 

unisont eftersom miljön (de olika kulturlagren) påverkar oss olika och vi är inte mottagliga för 

samma företeelser (Hollensen, 2007).   

 

3.3 The ”Onion Diagram” 

 

Kultur kännetecknas på flera olika sätt och vad kultur egentligen står för är i många fall 

individuellt. Geert Hofstede (2001) behandlar uttrycket kultur som”the collective 

programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people 

from another”. När Hofstede diskuterar “mind” i ovanstående citat inkluderar det hjärtat, 

hjärnan och händerna, med andra ord så står det för tänkandet, känslorna och vårt agerande. 

Till detta tillkommer sedan tro, attityder och färdigheter. Tillsammans utgör de en kultur.  

 

Kulturella skillnader återspeglar sig på många olikartade vis. ”Culture is to a human 

collectivity what personality is to an individual (…) Culture determines the uniqueness of a 

human group in the same way personality determines the uniqueness of an individual” 

(Hofstede, 2001, sid. 10). Kultur är inte det samma som identitet. Symboler, hjältar, ritualer 

och värderingar är fyra heterogena begrepp som anses täcka begreppet kultur. Hofstede 

(2001) illustrerar dessa fyra begrepp med hjälp av en lök, som även den består av flera olika 

lager. Illustrationen visar att det som är det mest ytliga i kultur är symboler medan värderingar 

symboliserar det djupa inom begreppet kultur. Denna illustration visar hur en nationell kultur 

har formats och hur djupt rotad kulturen sitter hos människan vilket gör den svår att förändra. 

 

Kärnan är den delen av ”löken” som består. De övriga tre lagrena – ritualer, hjältar och 

symboler – kan förändras och utvecklas med tiden.  
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Figur 3:2. The ”Onion Diagram”: Manifestations of Culture at Different Levels of Depth, (Hofstede, 2001, sid 11). 

 

 

Symboler, hjältar och ritualer är markerade med “practices” (sedvänjor) i modellen ovan av 

anledningen att de är synliga för omvärlden medan den kulturella betydelsen förblir dold för 

utomstående observatörer. Värderingar tolkas och är endast av betydelse för de som är en del 

av den specifika kulturen, de som är på insidan. Värderingar emellertid är något vi lär oss 

undermedvetet från begynnelsen. Av den orsaken att vi lär oss värderingar från barnsben så 

växer vi upp med dem och låter de stanna kvar. De är svåra att upptäcka och de blir 

förståeliga enbart utifrån hur vi agerar (Hofstede, 1991). 

 

Värderingar (values) utgör själva kärnan för en viss kultur, för alla kulturer. Det krävs 

mycket för att förändra värderingarna – kärnan. För det mesta så förblir den som den var från 

utgångspunkten med endast små utvecklingar. Utifrån detta kan vi konstatera att det är viktigt 

att lära sig historian eftersom värderingarna har sin grund därigenom. Vissa delar av kärnan 

kan verka föråldrade men de kan fortfarande omedvetet spela en roll i ett modernt samhälle. 

Svaret på varför kärnan inte förändras och varför den urskiljer sig som den gör finner man i 

det förgångna (Hofstede 2001).  

 

Värderingar är breda utvecklingar att vissa tillstånd anses bättre framför andra. Värderingar 

som utgör kulturens kärna är när man föredrar vissa förhållanden framför andra. Hofstede 

(1991) uttrycker det att värderingar är inriktade känslor som har motpoler till varandra. De 

avser: 
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ont mot gott 
smuts mot renhet 

fult mot vackert 
onaturligt mot naturligt 
onormalt mot normalt 

paradoxalt mot logiskt 
irrationellt mot rationellt 

   
   

 

Ritualer (rituals) är kollektiva aktiviteter men som utförs av varje individ för dennes egen 

skull så att de inom samma kultur ska känna en samhörighet till varandra och förstärka 

sammanhållningen inom gruppen. Det är nödvändiga ting för gemenskapen. För utomstående, 

i andra kulturer, kan ritualerna anses vara en kontrast till dess egna ritualer. Det essentiella 

med ritualer är att de utförs för den individuella personen. Sättet på hur människor hälsar på 

varandra är ett exempel på ritualer inom en kultur. Ett annat konkret exempel är sociala och 

religiösa ceremonier. Till skillnad mot kärnan i modellen så förändras ritualerna långsamt 

(Hofstede, 1991).  

 

Hjältar (heroes) besitter egenskaper som har inflytande på kulturen och som används som 

ideal för enskildas beteende. Personer som finns i det verkliga livet eller är påhittade, som är 

levande eller döda och som innehar dessa karaktärsdrag betecknas som hjältar. Det finns en 

påhittad stereotyp inom de flesta kulturerna som har gett upphov till seriefigurer och som då 

verkar som en kulturell hjälte. Flera av dessa seriefigurer är kända runtom i världen och det 

kan skapa förutfattade meningar att personer från en viss kultur ska vara på det viset som 

framställs av figuren. Alla som är en förebild i samhället, såsom modeller, filmstjärnor och 

astronauter, betraktas som hjältar (Hofstede, 1991).  

 

Symboler (symbols) består nuförtiden av många varumärken, välkända varumärken.  Kläder, 

hårtrender, flaggor är även att betrakta som symboler. De vanligaste symbolerna är givetvis 

ord, bilder, gester och föremål som alla har en komplex betydelse som endast är erkända av de 

inom samma kultur eftersom de har en särskild betydelse. Symboler är relationer, handlingar 

eller språkliga formationer som står för flera olika betydelser och förmår människor att 

handla. Eftersom de kan tolkas på flera vis så kan en del av symbolerna vara otydliga. 

Symbolerna är placerade i det yttersta lagret för att de förnyas och förändras kontinuerligt 

samtidigt som att de är lätta att kopiera och anpassa till andra kulturer (Hofstede, 1991).  

 

3.4 Hofstedes kulturdimensioner 

 

Geert Hofstedes kulturdimensioner tillhör de mest använda och citerade värderingarna. En 

närmre förklaring av de fem kulturdimensionerna kommer att presenteras följande i arbetet. 

Dessa kulturdimensioner ska göra det lättare att förstå och hantera människor runt om i 

världen och deras olika sätt att tänka och agera. Hofstedes fem dimensioner omfattar: 

(Hofstede, 1991, sid. 18) 



29 

 

 

1) Power distance, hög eller låg (Maktdistans),  

2) Individualism/Collectivism (Individualism/Kollektivism),  

3) Masculinity/Femininity (Maskulinitet/ Femininitet)  

4) Uncertainty avoidance, hög eller låg (Osäkerhetsundvikande).  

5) Long term/Short term orientation (Långsiktighet/Kortsiktighet).  

 

3.4.1 Maktdistans 

”Power Distance – (is) the extent to which the less powerful members of institutions and 

organizations within a country expect and accept that power is distributed unequally. One of 

the dimensions of national cultures (from small to large) (Hofstede, 1997, sid 262).  

 

Power distance, eller maktdistans, är den dimension som belyser bristen på social jämlikhet i 

en nation utifrån status och social makt. Hur ska ett land hantera det faktum att människor är 

ojämlika? (O)jämlikheter är svårt att frånkomma och det kommer alltid att existera i varje 

samhälle. Hur det uppvisar sig och hur pass påtagligt ojämlikheter faktiskt är skiljer sig åt 

kulturerna emellan (Hofstede, 2005). Maktdistans fokuserar på hur kulturen avser värden på 

hur olika människor är fysiskt och intellektuellt (Hill, 2005). Citatet ovan förklarar att 

maktdistans är i vilken utsträckning som ett lands organisationers medlemmar med mindre 

makt förväntar sig och accepterar att makten faktiskt inte är jämnt fördelad. När går gränsen 

för medlemmarna (Hofstede, 1997)? 

 

I grund och botten har vi en uppfattning om att alla människor är skapta lika men verkligheten 

uppenbarar sig på ett annorlunda vis. Inom en kultur är människor olika på grund av 

samhällets olika nivåer av status och social makt. Kulturer skiljer sig åt beroende på vilket 

synsätt man har på dessa ojämlikheter. Ojämlikheter kan anses vara bra eller dåliga, rätt eller 

fel eller rättvis eller orättvis beroende på rådande kultur i samhället, alla kulturer har olika 

uppfattningar om vikten av dessa skillnader (Lustig, 2010). En del individer har egenskaper 

som gör att de är bättre på att påverka andras beteende. Det sker när de har mer makt än andra 

som har sitt ursprung i att de är intelligentare, starkare och större än vad andra är. Högre status 

ger mer makt och vissa besitter den egenskapen. Vi värderas olika högt beroende på 

karaktärsdrag, karaktärsdrag såsom kunskap, ålder, kön, arbetsposition, rikedom, status, 

intellektuella förmågor med mera. En hög ställning inom ett specifikt område ger mest troligt 

en lägre position inom något annat. Vi kan inte alla ha förmågan att arbeta inom politik medan 

de som gör det inte alltid är begåvade på fotbollsplanen. Alla är olika och passar olika bra 

inom olika segment. Detta gör att det bildas ett mellanstadium bestående av de som är 

begåvade att utföra uppgifter i båda segmenten och de som inte saknar kompetensen i alla 

förhållanden. I många länder så utformas det lagar som ska anpassas till det mellanstadiet och 

på det sättet skapas ett jämlikhetsideal oberoende av makt, status och rikedom. Tyvärr är det 

inte många av samhällena som arbetar efter detta ideal som lyckas nå det. Maktdistans är att 

man leder så som man själv vill bli ledd (Hofstede, 2005). 
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Maktdistans hänvisar till vilken grad kulturen anser att makten bör fördelas ojämnt och 

effekten av de beslut som fattas ska ifrågasättas eller tas emot (Lustig, 2010). Kulturer som 

har en hög maktdistans har makten koncentrerad till ett fåtal högt uppsatta personer som fattar 

alla beslut. Fördelningen av makten ifrågasätts inte av de lägre positionerade utan strukturen 

är accepterad (Hofstede, 2005). Hög maktdistans gör att skillnaderna mellan 

samhällsklasserna växer med tiden till följd av hur makt och rikedom fördelas (Hill, 2005). 

Tvärtemot om maktdistansen är låg så arbetar alla enskilda individer mot att vara med i 

beslutsfattandet och andras beslut ifrågasätts ifall de inte instämmer. Kulturer med låg 

maktdistans tenderar att vara mer demokratiska och maktrelationerna förväntas vara mer åt 

det rådgivande hållet medan hög maktdistans har benägenhet att ha en mer auktoritär 

maktrelation. Underordnade accepterar att makten fördelas efter ett hierarkiskt, både formellt 

och informellt, system (Hofstede, 2005). Kulturer med låg maktdistans försöker tona ner 

ojämlikheter i den grad det är möjligt (Hill, 2005). I näringslivet föredrar kulturer med en hög 

maktdistans en centraliserad beslutfattande stil och de underordnade både förväntar sig och 

vill vara nära övervakade. Tvärtom i kulturer med låg maktdistans där underordnade förväntar 

sig mycket självständigt arbete och ledarstilen är mer rådgivande. Kulturer med en låg 

maktdistans tror på att minimera de sociala klasskillnaderna, ifrågasätta makthållarna och 

minska den hierarkiska organisationsstrukturen genom att lagen är i centrum. Däremot tror 

kulturer med hög maktdistans på att varje person har sin plats i den sociala ordningen. De med 

social status har rätt använda sin makt på det vis som de anser vara bäst utan att riskera att bli 

ifrågasatta (Lustig, 2010). Religion är en faktor som påverkar om maktdistansen är hög eller 

låg eftersom vissa religioner accepterar en auktoritär maktfördelning mer än vad andra gör. 

Maktfördelningen är då förankrad ur en traditionell tankesätt. Personer med makt och 

privilegier förväntas att utnyttja sina privilegier på ett sätt som gör att deras förmögenhet ökar. 

Det gör att de framträder att vara mer mäktiga än vad de i själva verket är. Länder med hög 

maktdistans har ett mindre stabilt politiskt system där ofta endast ett parti är tillåtet eller om 

valmöjligheten skulle finnas är det ändå ett parti som vinner samtliga val. Politik är något som 

sällan diskuteras för oenighet urartar ofta i våldsamheter. De ekonomiska skillnaderna mellan 

klasskillnaderna tenderar att växa istället för att minska eftersom skattesystemen är till fördel 

för de i de övre samhällsklasserna. Länder med låg maktdistans har ofta en koalition av 

politiska partier som styr samtidigt som politik och religion behandlas som två skiljda saker. 

Tankesättet är att alla ska vara lika inför lagen och ojämlikheter ska minimeras med hjälp av 

politiska medel.  Hofstedes fem kulturdimensioner är inte framtaget för att visa skillnaderna 

inom hur makten är fördelad utan hur fördelningen uppfattas. För att beskriva en kulturs 

maktförhållanden använder Hofstede ett index som kallas PDI (Hofstede, 2005).  

 

Samhällsklasser som en nation är indelat i är ett tydligt tecken på att det råder ojämlikhet i ett 

samhälle. Hur ett samhälle delas in skiftar från nation till nation men det mest förekommande 

är en överklass, en medelklass och en underklass. De olika klasserna har inte samma 

möjligheter att använda samhällets resurser till något positivt, exempel utbildning. 

Samhällsklass, utbildningsnivå och sysselsättning är sammankopplade i varje land. Hofstedes 

undersökning jämför människor inom samma yrkesgrupper men olika nationaliteter.  
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Liten maktdistans Stor maktdistans 
All maktutövning ska vara lagstadgad och följa kriterier för 
vad som är gott och ont 

Makt härskar över rätt: den som har makten har rätt och är 
god 

Färdigheter, välstånd, makt och status går inte alltid hand i 
hand 

Färdigheter, välstånd, makt och status bör gå hand i hand 

Mest rika länder med en stor medelklass Mest fattigare länder med en liten medelklass 
Alla ska ha samma rättigheter De som har makten ska ha privilegier 
Makt baseras på formell ställning, expertis och förmåga att 
dela ut belöningar 

Makt baseras på tradition eller familj, karisma och förmåga 
att använda våld 

Ett politiskt system förändras genom att man ändrar 
reglerna (evolution) 

Ett politiskt system förändras genom att man byter ut 
personer i toppen (revolution) 

Mer dialog, mindre våld i inrikespolitiken Mindre dialog, mer våld i inrikespolitiken 
Pluralistiska statsstyren baserade på resultatet av 
majoritetsval 

Autokratiska eller oligarkiska statsstyren baserade på inval 

Det politiska spektrumet uppvisar en stark mitt och svaga 
höger- och vänsterfalanger 

Det politiska spektrumet, om det alls får lov att existera, 
har en svag mitt och starka höger- och vänsterfalanger 

Små inkomstskillnader i samhället, som minskas ytterligare 
genom skattesystemet 

Stora inkomstskillnader i samhället, som ökas ytterligare 
genom skattesystemet 

Korruptionen uppfattas som mindre utbredd; en skandal 
innebär slutet på en politisk karriär 

Korruptionen uppfattas som mer utbredd; skandaler 
mörkläggs vanligtvis 

 
Tabell 3:1. Viktiga skillnader mellan samhällen med liten respektive stor maktdistans. III: staten. (Hofstede, 

2005, sid 77).  

 

 

3.4.2 Individualism – Kollektivism  

”Collectivism – (is) the opposite of individualism; together they form one of the dimensions of 

national cultures. Collectivism stands for a society in which people from birth onwards are 

integrated into strong, cohesive ingroups, which throughout people‟s lifetime continue to 

protect them in exchange for unquestioning loyalty (Hofstede, 1997, sid 260). 

 

”Individualism – (is) the opposite of collectivism; together, they form one of the dimensions 

of national cultures. Individualism stands for a society in which the ties between individuals 

are loose: everyone is expected to look after himself or herself and his or her immediate 

family only (Hofstede, 1997, sid 261). 

 

För att kulturer ska ha en möjlighet att överleva måste individer leva och samarbeta 

tillsammans. En annan del av kulturen är att alla samhälle måste hitta en lösning på hur 

människans relationer till de större sociala grupperna, som de är en del av, ska fungera. 

Dimensionen individualism – kollektivism beskriver i vilken grad en kultur bygger på och har 

trohet till sig själv eller till gruppen. Kulturer varierar i vilken utsträckning de uppmuntrar 

människor att vara oberoende och unika eller ömsesidigt beroende och överensstämmande. En 

individs självbestämmande anses vara positivt eller negativt beroende på kulturskillnaderna 

(Lustig, 2010). Individualism – kollektivism fokuserar på förhållandet mellan individen och 

dess medmänniskor. Frihet och individuell prestation är högt värderade för individualismen. 

Kollektivistiska samhällen betonar istället hur värdefulla banden mellan individer är. Personer 

födds in i kollektiv, ett samhälle där alla ska ta hand om varandra och intresset för kollektivet 

är det essentiella (Hill, 2003). Ett flertal forskare har uppfattningen att individualism – 
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kollektivism är den överlägset viktigaste dimensionen angående kännetecken som skiljer en 

kultur från en annan. På grund av det så har den i stor utsträckning varit föremål för forskning 

(Lustig, 2010). 

 

Kulturella skillnader kan förklaras med skillnader på dimensionen individualism – 

kollektivism. En kollektivistisk kultur innefattar att det är skillnader och en stor psykologisk 

distans mellan de som är medlemmar av en grupp och de som inte tillhör gemenskapen. 

Medlemmar inom samma grupp måste ha total lojalitet gentemot varandra medan de utanför 

är nästintill betydelselösa. Detta skiljer sig enormt mot den individualistiska kulturen där 

distansen mellan grupperna inte är att betrakta som avlägsen (Lustig, 2010). Olika kulturer har 

olika uppfattningar om hur stor roll personliga relationer spelar i affärer. Vissa anser att man 

gör affärer med ett företag medan andra menar att man gör affärer med en person. En person 

som man känner och litar på. Skillnaden mellan kulturens syn på detta ligger i, något som är 

grundläggande i dagens samhälle, hur man ser på individens i jämförelse med gruppens roll 

(Hofstede, 2005b). 

 

Kollektivismens karaktäriseras av samhällen där människor förenas i grupper, vilka bildar ett 

skydd för individerna i utbyte mot lojalitet. Individualismen kännetecknas av motsatsen, 

samhällen där individer förväntas ta hand om sig själva och med svaga band mellan 

människor (Hofstede, 1997). Kulturer som är mycket individualistiska tror att människor bara 

ska ta hand om sig själva och kanske deras närmaste familjer. Människan behöver inte vara i 

centrum i kulturen enligt den individualistiska kulturdimensionen. Jag, själv, integritet och 

oberoende där ”jag” är den viktigaste av de fyra nyckelorden som tillämpas på denna del av 

dimensionen. Personen är den grundläggande källan för motivation och därför grundas beslut 

på vad som är bra för den enskilde och inte för gruppen (Lustig, 2010). I individualistiska 

samhällen är relationer mellan människor frivilliga och bör skötas varsamt, de är varken 

förutbestämda eller självklara. Graden av individualism är olika mellan och inom länder 

(Hofstede, 2005a). 

 

Kollektivism är gruppens makt och inte statens makt, staten är indelad i flera grupper. Ett 

kännetecken för en kollektivistisk kultur är att en grupp har en gemensam ståndpunkt. I 

kollektivistiska kulturer anställer man inte individer utan en person som ska tillhöra en grupp 

och handla efter gruppens intresse, även om de inte går hand i hand med individens egna 

intressen. Samhället förväntar att individen sätter sina egna intressen åt sidan för gruppens 

bästa (Hofstede, 2005a). I kollektivistiska samhällen bestämmer individens grupptillhörighet 

eller familj vilka man ska umgås med och man behöver inte knyta specifika vänskapsband. 

Här finns också ett samband med patriotism (Hofstede, 1997). Kollektivistiska kulturer kräver 

en absolut lojalitet till gruppen. Beslut som fattas ska alltid vara baserade på vad som är bäst 

för gruppen och inte för individen. Grupperna de ska vara lojala till kan variera på en mängd 

olika vis, det kan förslagsvis vara en kärnfamilj eller en utvidgad familj. De viktigaste sociala 

enheterna som en individ tillhör är de grupper de ingår i. Gruppen i sin tur förväntas att ta 

hand om medlemmarna och ställa upp för varandra. Kollektivistiska kulturer tror på 

skyldigheter gentemot gruppen, en betoning på tillhörighet och ett ”vi”-medvetande (Lustig, 

2010). 
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I individualistiska samhällen är den personliga integriteten central medan i kollektivistiska 

samhällen kan gruppen göra intrång i den personliga sfären, och det anses normalt. Gruppens 

intresse värderas högre och det kan innebära att många av medlemmarna måste stå åt sidan 

ifall beslut inte uppfyller deras önskemål. Harmoni är ett mer attraktivt mål för 

kollektivistiska samhällen än vad självförverkligande är. Alla människor ska ha samma 

rättigheter och inför lagen ska alla behandlas lika och de ska tillämpas likadant utan undantag 

i det individualistiska samhället medan i det kollektivistiska samhället så är det inte samma 

självklarhet. Lagar kan tillämpas olika för olika kategorier av människor utan att det anses 

vara fel. Alla människor har inte samma rättigheter (Hofstede, 2005a). 

 

Kulturer som är kollektivistiska är vanligen mer beroende av maktpersonligheter. 

Överhuvudet, i en familj till exempel, har en stark moralisk auktoritet och innehar makten. 

Till följd av detta så brukar kollektivistiska kulturer även ha stor maktdistans. Tvärtom så har 

individualistiska liten maktdistans. I och med att individualistiska länder har en mindre 

maktdistans så är deras välstånd större. Alla regler har undantag, det är inte på alla länder som 

detta samband stämmer överens, välstånd, individualism och mindre maktdistans är därför 

ibland svårt att särskilja effekterna de har på staten (Hofstede, 2001). 

 
Kollektivistisk Individualistisk 
Kollektiva intressen går före individuella intressen Individuella intressen går före kollektiva intressen 
Grupper har rätt att göra intrång i privatlivet Var och en har rätt till ett privatliv 
Individens åsikter är förutbestämda av hans eller 
hennes grupptillhörighet 

Var och en förväntas ha sina egna åsikter 

Lagar och rättigheter är olika för olika grupper Lagar och rättigheter anses vara lika för alla 
Låg BNP per capita Hög BNP per capita 
Ekonomin bygger på kollektiva intressen Ekonomin bygger på individuella intressen 
Politisk makt utövas intressegrupper Politisk makt utövas av de röstberättigade 
Pressen kontrolleras av staten Pressen är fri 
Jämlikhetsideologier dominerar över ideologier som 
förespråkar individuell frihet 

Ideologier som förespråkar individuell frihet 
dominerar över jämlikhetsideologier 

Harmoni och samstämmighet i samhället är yttersta 
mål 

Självförverkligande för varje individ är det yttersta 
målet 

 
Tabell 3:2. Avgörande skillnader mellan kollektivistiska och individualistiska samhällen(Hofstede, 1991, sid 94). 
 

3.4.3 Maskulinitet – Feminitet  

”Masculinity – (is) the opposite of femininity; together, they form one of the dimensions of 

national cultures. Masculinity stands for a society in which social gender roles are clearly 

distinct: men are supposed to be assertive, tough, and focused on material success; women 

are supposed to be more modest, tender, and concerned with the quality of life (Hofstede, 

1997, sid 262). 

 

“Femininity – (is) the opposite of masculinity (…). Femininity stands for a society in which 

social gender roles overlap: both men and women are supposed to be modest, tender, and 

concerned with the quality of life (Hofstede, 1997, sid 261). 
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Maskulina kulturer värderar konkurrens, självsäkerhet, ambition samt ansamlandet av 

rikedom och materiella ting. Feminina kulturer lägger större värde vid relationer och 

livskvalitet. Det maskulina enligt Hofstedes undersökning definieras med ord som prestation, 

pengar, konkurrens och resultat medan de feminina definieras som solidaritet, upprätthållande 

av goda arbetsrelationer, livskvalitet och service. Människor som tillhör en kultur som är mer 

feminin är mer reserverade och mindre beroende av tiden tvärtemot maskulina kulturer där 

långsiktiga relationer inte anses vara av samma betydelse som ett bra resultat (Hofstede, 

2005b). Den fjärde dimensionen avser förväntningar enligt kön och i vilken utsträckning 

människor föredrar prestation och bestämdhet istället för uppmuntran och social stöd. 

Manliga beteenden är självsäkerhet och förmågan att anskaffa rikedom samtidigt som 

kvinnliga beteenden är livskvalitet och att ta hand om medmänniskor (Lustig, 2010). Män ska 

hävda sig, vara fokuserade på materiella ting, vara tuffa och arbeta för framgång, medan 

kvinnor ska vara ömsinta, blygsamma och bry sig om livskvalitet (Hofstede, 2005b). 

Maskulina kulturer tror på prestation och ambition, människor borde dömas efter det som de 

presterar och når man målet har man rätt att visa upp sina tillgångar utan att betraktas som 

skrytsamma (Lustig, 2010). De emotionella könsrollerna tydligt avskilda från varandra och 

samhället kallas maskulint. Ett samhälle kallas feminint när män och kvinnor kompletterar 

varandra istället för att särskilja de emotionella könsrollerna, det vill säga att både män och 

kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet (Hofstede, 2005b). 

 

Femininitet och feminism bör man skilja på eftersom det är två skilda begrepp. Feminism är 

en ideologi som vill ändra kvinnors förutsättningar och roll i samhället. De präglar varandra, 

trots att feminism är en ideologi så är den relevant för dimensionen maskulinitet – femininitet 

eftersom länder är olika och man finner antingen en mer maskulin eller en mer feminin form 

av feminism. Den feminina formen vill förändra samhället, inklusive männen, både männen 

och kvinnorna ska vara fria medan den maskulina formen menar att kvinnor ska ha samma 

möjligheter som män har (Hofstede, 2005b). De feminina kulturerna är övertygade om det 

viktiga i livet är att förbättra aspekterna för ett bättre liv, för sig själv såsom för andra och visa 

sympati (Lustig, 2010). 

 

Det förekommer en omfattande mångfald av sociala könsroller. Varje samhälle och kultur 

uppfattar många beteenden som mer passande för kvinnor än män och tvärtom. Det finns 

skillnader mellan män och kvinnor och det finns undantag mellan desamma. I genomsnitt är 

män både starkare och längre än vad kvinnor är men det finns de kvinnor som är starkare och 

längre än en hel del män. På samma sätt är det med kvinnor som genomsnittligt är mer 

fingerfärdiga än män men en del män har samma egenskap. Det existerar könsroller, både 

traditionella och moderna, i de flesta samhällen. Män antas ha en tuff roll i kontrast till 

kvinnornas mer mjuka roll. Aktiviteter som presteras utanför hemmet såsom jakt och fiske, i 

ett traditionellt synsätt, motsvarar att män i ett modernt samhälle utför de ekonomiska bitarna 

av systemet då de anses vara ansvariga för att försörja familjen. Kvinnor antas att engagera 

sig mer av hemmet, barn och andra medmänniskor (Hill, 2003). Män är mer självhävdande 

och konkurrensinriktade i jämförelse med kvinnor. Att könsrollerna har fördelat sig på det sätt 

de har gjort har sitt fotfäste långt bak historien, kvinnor födde och tog hand om barnen medan 
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männen var mer fria. Kvinnor har ett större intresse för mänskliga relationer medan män 

dominerar det sociala livet utanför hemmet. Dessa könsroller registreras i barns mentala 

programmering av livet och rollerna lever vidare eftersom våra föräldrars beteende delvis 

formar oss som individer. Könsroller är en del av samhället (Hofstede, 1991). Könsrollerna är 

tydliga i den maskulina kulturen där män bör vara bestämda och kvinnor bör vårda. Feminina 

kulturer förespråkar en jämlikhet mellan könen och att könsrollerna är mer flytande (Lustig, 

2010). 

 

Maskulina kulturer strävar efter ett prestationssamhälle medan feminina länder strävar efter 

ett välfärdssamhälle. Skattesystem i olika kulturer är en stor skillnad i värderingar om man 

jämför maskulina och feminina länder. På samma sätt kan man särskilja kulturer med 

värderingar baserat på om valet mellan att belöna de rika eller visa solidaritet för de fattiga 

och det urskiljs med i hur stor andel av statsbudgeten som går till utvecklingshjälp till fattiga 

länder. Internationella konflikter löses på olika sätt, maskulina länder tenderar (att försöka) 

lösa det genom att slåss medan att kompromissa och förhandla föredras av de feminina 

länderna. Politik kännetecknas även den av hur olika maskulina och feminina kulturer är i 

jämförelse med varandra. I maskulina kulturer präglas politiken av en fientlighet mellan 

partierna medan feminina länder nästan alltid har koalitioner som styr och behandlar varandra 

med respekt. Kvinnor har större chans att göra en politisk karriär inom politiken och 

näringslivet i en feminin kultur, vilket kan hämmas av var kulturer placeras i övriga 

dimensioner (Hofstede, 2005a). 

 

Hofstedes fyra övriga nationalkulturers dimensioner är relaterade till nationellt välstånd och 

det går att urskilja en viss tendens av förhållandet mellan rikare och fattigare länder i 

resultatet. Maskulinitet – femininitet är den dimension som anses vara mest kontroversiell. 

Fördelningen av de rika och fattiga länderna gör att det blir en koppling där man kan urskilja 

vilken av polerna som anses vara bättre än den andra. Maskulinitet – femininitet följer inte det 

mönstret eftersom både rika och fattiga länder kan klassas som maskulina alternativt 

feminina. Välstånd ger ingen vägledning om vilka värderingar som anses vara bättre och det 

gör att människor blir osäkra. Ett lands kultur är antingen övervägande maskulint eller 

övervägande feminint medan en individ kan vara både och på en och samma gång (Hofstede, 

2005b). 
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Tabell 3:3. Viktiga skillnader mellan feminina och maskulina samhällen. V: politik och religion (Hofstede, 2005, 
sid 171). 

 

3.4.4 Osäkerhetsundvikande 

“Uncertainty avoidance – (is) the extent to which the members of a culture feel threatened by 

uncertain or unknown situation. One of the dimensions of national cultures (from weak to 

strong)” (Hofstede, 1997 sid 263) 

 

Framtiden är osäker och det är inget som vi kan förändra utan måste anpassa oss efter, vi vet 

inte vad som kommer att hända och det är ett faktum som vi måste konfrontera. Osäkerhet 

präglar alla i alla familjer, i alla organisationer i alla länder. Den orsaken att vi lever i en 

ständig osäkerhet skapar en outhärdlig ångest och varje samhälle har utvecklat ett sätt att 

dämpa den för att fungera bättre i vardagen. Teknologi, lag och religion är de tre områdena 

som bistår till vårt förfogande att lindra ångesten. Osäkerhet som orsakas av naturen lindrar vi 

med den enklaste till den mest avancerade teknologin. Lagstadgad och regler försöker stoppa 

den osäkerhet vi känner inför andra människors beteende. För att kontrollera framtiden tar 

människan hjälp av religion. Det finns ting i livet som vi inte kan skydda oss emot och där är 

religionen en enorm stöttepelare för flertalet människor som hjälper till så att osäkerheten 

accepteras. En del religioner går till och med så långt att människor tror på ett liv efter döden. 

Teknologier, lagar och religion är formade varierande runtom i världen och det gör att 

samhällen hanterar osäkerhet på en mängd skiftande vis (Hofstede, 2005b).  

 

Kulturer skiljer sig åt i den utsträckning de tolererar oklarheter och hur de väljer att hantera 

förändringar. Dimensionen osäkerhetsundvikande är i vilken mån en kultur känner sig hotad 

av osäkra situationer och försöker undvika dem genom att skapa en mer strukturerad tillvaro. 

Kulturer med lågt osäkerhetsundvikande har en hög tolerans för osäkerhet. De tror att 

minimera antalet regler och ritualer som styr mänskligt beteende och uppmuntrar skillnader 

mellan kulturella medlemmar och de vågar prova på nya saker. Tvärtom är de kulturer med en 

låg osäkerhetsundvikande där det ska enighet om gemensamma mål och de tillåter inte 

avvikelse i beteendet mellan kulturella medlemmar. Regler och ritualer hjälper till att skapa 

säkerhet och klarhet om vad som gäller (Lustig, 2010). Osäkerhetsundvikande hänvisar till 

Feminint Maskulint 
Välfärdssamhället är idealet; hjälp åt behövande Prestationssamhället är idealet; stöd åt de starka 
Ett tillåtande samhälle Ett tillrättavisande samhälle 
Invandrare bör integreras Invandrare bör assimileras 
Statligt stöd åt fattiga länder Fattiga länder bör hjälpa sig själva 
Man bör skydda miljön: litet är vackert Ekonomin bör fortsätta växa: stort är vackert 
Internationella konflikter bör lösas med hjälp av 
förhandling och kompromisser 

Internationella konflikter bör lösas genom en 
styrkedemonstration eller genom strid 

Fler röstberättigade placerar sig till vänster om mitten Fler röstberättigade placerar sig själva i den politiska 
mitten 

Politik baserad på koalitioner; hövligt uppträdande 
politiker emellan 

Det politiska spelet präglat av motsättningar, 
smutskastning vanligt 

Många kvinnor invalda på politiska poster Få kvinnor på politiska poster 
Mjuka religioner Hårda religioner  
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medlemmarna i en kultur och i vilken utsträckning de accepterar dubbeltydliga situationer och 

osäkerhet. Människor i en kultur med hög osäkerhetsundvikande är i stort behov av regler att 

stötta sig emot och de förväntar sig ha en chef som ger klara instruktioner på hur ett arbete ska 

skötas. Underordnade är hårt kontrollerade och det är en situation de känner sig trygga i (Hill, 

2003). 

 

Enligt Hill (2003) tillämpar högt osäkerhetsundvikande samhällen regler och lagar för att 

styra samhället. Inom organisationer råder byråkrati såväl som hierarki, där de överordnade 

har stor makt och kontroll. Kulturer som erhåller lågt säkerhetsundvikande tar fler risker, är 

mindre kontrollerade samt öppna förändringar. Kulturer känner sig i olik utsträckning hotad 

av otydlighet och det försöker man minska genom att skapa regler och strukturer som 

kontrollerar den osäkerhet som uppstår. Osäkerhetsundvikande är i den utsträckning som 

människor hanterar, eller försöker hantera, stress genom att minimera osäkerhet. Genom att 

skapa strikta regler och strukturer hur människor bör sköta sitt beteende i särskilda situationer 

minskar de osäkerheten. Strukturerade samhällen och fastställda regler föredras av kulturer 

med stark osäkerhetsundvikande (Lustig, 2010). Osäkerhetsundvikande handlar om hur 

osäkerhet hanteras av människor inom en viss kultur. Människors toleransnivå när det gäller 

att ta risker och hur pass formella regler föredras vid lagar är variabler som man använder sig 

av. Riskundvikande och osäkerhetsundvikande är inte av samma betydelse. Rädsla och risk är 

inriktade på något specifikt, risk på en händelse och rädsla på ett objekt. Risk är det samma 

som sannolikheten att något specificerat kommer att hända. Osäkerhet har inte med 

sannolikhet att göra, det är tvärtom en situation där vad som helst kan hända men vi har ingen 

aning om vad, när och hur det kommer att ske. Genom att man undviker osäkerhet så 

undviker man inte risken, däremot blir det en minskad oklarhet och situationer blir inte 

tvivelaktiga. Kulturer som är osäkerhetsundvikande vill ha en struktur i samhället så att 

chansen att förutse händelser blir större. Länder med svagare osäkerhetsundvikande 

accepterar risker i större utsträckning och det finns inget precist regelverk. Lagar som inte 

fungerar eller används ska raderas eller omformuleras är den generella uppfattningen av 

människorna. Lagarna är mer precisa i kulturer där osäkerhetsundvikandet är starkare och de 

tillgodoser ett behov av trygghet även i den mån de inte används. Individualism och 

kollektivism i ett samhälle har även en påverkan på effekten av osäkerhetsundvikande på 

lagstiftningen. Individualistiska länder med stark osäkerhetsundvikande har nedskrivna lagar 

och regler medan de i kollektivistiska samhällen och starkt osäkerhetsundvikande bygger sitt 

regelverk på tradition (Hofstede, 1997). Kulturer med låg osäkerhetsundvikande tenderar att 

leva varje dag för sig själv och accepterar förändringar i betydligt större utsträckning. Den 

individuella prestationen anses som något positivt för samhället och därför uppmuntras 

oliktänkande i dessa kulturer. De har få lagar att följa och det är osannolikt att de väljer att 

anpassa sina ritualer efter religiösa mönster (Lustig, 2010).  
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Svagt osäkerhetsundvikande Starkt osäkerhetsundvikande 
Få och allmänna lagar och regler Många och precisa lagar och regler 
Om regler inte respekteras bör de ändras Om regler inte respekteras har man syndat och bör göra 

avbön 
Medborgare har mycket att säga till om i förhållande till 
makthavare och myndigheter 

Medborgare har lite att säga till om i förhållande till 
makthavare och myndigheter 

Medborgares protester accepteras Medborgares protester bör tystas 
Medborgarna är positivt inställda till institutionerna Medborgarna är negativt inställda till institutionerna 
Tolerans, moderation Konservatism, extremism, lag och ordning 
Positiva attityder mot unga människor Negativa attityder mot unga människor 
Regionalism, internationalism försök att integrera 
minoriteter 

Nationalism, främlingsfientlighet, förtryck av minoriteter 

Tro på allmänkunniga och sunt förnuft Tro på experter och specialisering 
En grupps sanning får inte påtvingas andra Det finns bara en Sanning och den känner vi 
Mänskliga rättigheter, ingen får förföljas för sina åsikter Religiös, politisk och ideologisk fundamentalism och 

intolerans 

 
Tabell 3:4. Nyckelskillnader mellan samhällen med svagt respektive starkt osäkerhetsundvikande II: politik och 
idéer (Hofstede, 1991, sid 170).  

 

3.4.5 Långsiktig – Kortsiktig inriktning  

“Long-term orientation – (is) the opposite of short-term orientation; together they form a 

dimension of national cultures originally labeled ‟Confucian dynamism‟. Long-term 

orientation stands for the fostering of virtues orientation towards future rewards, in 

particular perseverance and thrift (Hofstede, 1997, sid 261)”.  

 

“Short-term orientation – (is) the opposite of long-term orientation; together, they form a 

dimension of national cultures originally labeled „Confucian dynamism‟. Short-term 

orientation stands for the fostering of virtues related to the past and present, in particular 

respect for tradition, preservation of „face‟, and fulfilling social obligations” (Hofstede, 

1997, sid 262). 

 

Från början kallades denna dimension för ”konfucianska dynamik” eftersom konfucianska 

dynamiken fångar attityder till tid, uthållighet, status och respekt för tradition precis det som 

de olika motpolerna är klassificerade efter (Hill, 2003). Av Hofstedes fem dimensioner är 

tidsperspektiv dimensionen den sist tillkomna och ses som ett komplement till de övriga fyra. 

Precis som i de tidigare dimensionerna kan det uttryckas att det finns motpoler, där den 

positiva polen har en energisk inställning till framtiden framförallt när det kommer till 

sparsamhet och uthållighet medan dess motpol har en oföränderlig inställning till det som är 

och det som har varit. ”Långsiktig inriktning står för att främja dygder inriktade på framtida 

belöningar, i synnerhet uthållighet och sparsamhet. Dess motsatta pol, kortsiktig inriktning, 

står för att främja dygder som har med det som har varit och det nuvarande att göra, i 

synnerhet respekt för traditioner, att bevara ‟ansikte‟ och att uppfylla sociala skyldigheter” 

(Hofstede, 2005b, sid 226). 

 

Den femte dimensionen avser en persons referenspunkt till livet och arbetet. 

Tidsperspektivdimensionen beskriver hur ett samhälle är orienterat enligt tid och vilken 

betydelse framtiden har jämfört med nutiden och det förflutna. Uthållighet, sparsamhet, 
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ordnade relationer efter status, uthållighet, ödmjukhet och en känsla av skam värderas högt av 

de samhällen och kulturer med långsiktig inriktning (Hofstede, 2005b). Det är vanligt att det 

är sociala skillnader syskon emellan och tillfredsställelse av behov är allmänt accepterat 

(Lustig, 2010). Kortsiktiga tidsorienterade kulturer värderar däremot personlig stabilitet, att 

”rädda ansiktet” samt att har respekt för traditioner och att gåvor och tjänster återgäldas då det 

anses vara en skyldighet. Länder som fortfarande är i utvecklingsfasen tenderar att ha ett mer 

kortsiktigt tidsperspektiv precis som många av de västerländska länderna (Hofstede, 2005b). 

Kulturer med en kortsiktig inriktning vill uppvisa snabba resultat efter en händelse eller sitt 

agerande (Lustig, 2010).  

 

Ett tydligt exempel som visar på skillnader mellan kort- och långsiktiga tidsperspektiv mellan 

olika kulturer är att det kinesiska samhället, som har en långsiktig tidsinriktning, markerar 

långa steg och delar upp året efter olika djur. De västerländska kulturerna som är kortsiktigt 

inställda till tid har en månadsuppdelning med olika stjärntecken (Lustig, 2010).  

 

Långsiktigt inriktade kulturer separerar inte familj och arbete vilket i sin tur leder till att 

familjeföretag är vanliga. Samhället underlättar även för entreprenörskap. Det anses viktigt att 

vara uthållig och att vara envis när det gäller att sträva efter de mål som man har och det är en 

viktig tillgång. Tvärtemot så söker människor efter personlig stabilitet i de kortsiktiga 

kulturerna.  

 

Kortsiktig inriktning Långsiktig inriktning 
Ansträngningar ska snabbt ge resultat Uthållighet, fortsatt ansträngning när resultaten låter 

vänta på sig 
Socialt tryck på människor att spendera pengar Sparsamhet, att vara sparsam med resurser 
Respekt för traditioner Respekt för omständigheter 
Personlig stabilitet viktigt Personlig anpassningsförmåga viktigt 
Sociala och statusrelaterade skyldigheter viktiga Villighet att underordna sig ett syfte 
”Ansikte” är viktigt Att kunna känna skam 

 
Tabell 3:5. Viktiga skillnader mellan kortsiktigt respektive långsiktigt inriktade samhällen. I: allmän norm 
(Hofstede, 2005, sid 228). 

 

3.5 Fons Trompenaar  

 

Författaren Fons Trompenaar är mest känd för sina prestationer inom interkulturell 

kommunikation.  Utifrån detta har han utvecklat, likt Hofstede, sju olika dimensioner för att 

förstå de olika kulturella skillnaderna och likheterna mellan olika länder. Dessa sju 

dimensioner omfattar: 

 

1). Universalism kontra partikularism (fokus på regler eller relationer) 

2). Individualism kontra kollektivism (fokus på individen eller gruppen)  

3). Neutral kontra emotionell (Hur känslor visas)      

4). Särskilda kontra diffus (Hur separata vi håller vårt privatliv och arbetsliv) 
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5). Åstadkommande status kontra tilldelad status (Status fås genom hårt arbete eller via 

familjen bakgrund) 

6). Tidorientering (Dåtid – nutid – framtid) 

 

7.) Intern kontra extern kontroll (kontrolleras vi av naturen eller kontrollerar vi naturen).  

 

Den sistnämnda dimensionen kommer dock inte användas i att beröras i denna uppsats. Detta 

efter som vi anser att den inte tilldelar något till vår slutliga diskussion.  

 

3.5.1 Universalism kontra Partikularism (Regler kontra Relationer)  

”Universalism searches for sameness and similarity and tries to impose on all members of a 

class or universe the law of their commonality” (Trompenaar, 2000:14)  

 

Universalism är regelbaserade kulturer där regler och restriktioner står över allt annat. 

Trompenaar (2000) anser att i ett universalismiskt samhälle behandlas alla likvärdigt, där 

lagar inte har något undantag för någon, alla ska bli behandlade jämlika. Detta innebär enligt 

Trompenaar (1993) att samhällen som erhåller en universal kultur inte kan göra undantag 

inom rättsväsendet eftersom detta kan försvaga deras lagsystem och om undantag förs in inom 

lagsystemet kommer det att kollapsa.  

 

”Particularism searches for differences, for unique and exceptional forms of distinction that 

render phenomena incomparable and of matchless quality” (Trompenaar, 2000:14) 

 

Partikularism är fokuserat på relationer istället för regler som universalism har som grund. Ett 

samhälle baserat på partikularism innebär, enligt Trompenaar (1993), att medborgare inte ses 

endast som invånare utan som vänner, bröder, barn eller personer som har samma värdighet 

som en själv. Eftersom partikularism är fokuserat på relationer innebär detta att det är oerhört 

viktigt att skydda de personer som ligger varmt om hjärtat oavsett vad rättsväsendet och lagen 

säger. Inom ett partikularismiskt samhälle står relationer över lagen. 

 

 

Universalism Partikularism 

Tyngdpunkten på regler istället för relationer Fokus på relationer istället för regler 

Juridiska kontrakt är slutna Juridiska kontrakt kan modifieras 

Den som står vid sitt ord och hedrar kontraktet anses vara 

en pålitlig person 

En trovärdig person är någon som uppskattar ömsesidighet 

Det finns bara en sanning och verklighet Verkligheten kan ses utifrån fler perspektiv utifrån 

enskildes synpunkter 

Ett avtal är ett avtal Relationer utvecklas och står överst 

 

Tabell 3:6. Practical tips for doing business in universalist and particularist cultures. (Trompenaar, 1993, sid 

45)  
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3.5.2 Individualism kontra Kollektivism (Individ kontra Grupp)   

“Individualism seeks to locate the origins if value in the creative, feeling, inquiring and 

discovering who seeks fulfillment and is solely responsible for choices made and convictions 

formed”. (Trompenaar, 2000:70) 

 

Likt Hofstedes dimension individualism/kollektivism handlar även Trompenaars dimension 

om hur personer i ett samhälle ser sig själva, som en individuell individ eller som en del av en 

grupp. Enligt Trompenaar (2000) innebär individualism att individen kommer före gruppen. 

Det är individens tänkande som står över grupptänkande och uppmuntran till eget ansvar, 

kreativitet och frihet är stort.  

 

“Communitarianism seeks to locate the origins of value within the social discourse of the 

living society, which nurtures, educates, and takes responsibility for the spirit engendered 

among its members”. (Trompenaar, 2000:70) 

 

I en kollektivistisk kultur prioriteras gruppens intresse före det individuella. Vidare faller 

begreppet ”vi - grupp” under den kollektivistiska kulturen. Detta begrepp innebär att vid 

födsel kategorisera individen automatisk till ”vi – gruppen” (familjen). Ett förhållande som 

inte är frivilligt utan givet av naturen (Trompenaar, 2000).   

 

Individualism Kollektivism 

Fokus ligger på individen Fokus ligger på gruppen 

Beslut fattas direkt vid förhandling Resultat vid förhandling vidarebefordras till högre ledning, 

därefter tas beslut 

Resultat uppnås individuellt och förutsätter enskilt 

ansvarstagande 

Resultat uppnås i grupp vilket förutsätter ett gemensamt 

ansvarstagande 

Ferier tas i par eller enskilt Ferier tas i organiserade grupper eller med släkt 

 

Tabell 3:7 Practical tips for doing business in individualist and collectivist  cultures. (Trompenaar, 1993, sid 61) 

 

3.5.3 Neutrala kontra Emotionella relationer 

 “Members of culture which are affectively neutral do not telegraph their feelings but jeep 

them carefully controlled and subdued”. (Trompenaar, 1993:63) 

 

I relationer mellan människor, spelar både förnuft och känsla en roll. Vilken av dessa 

dominerar beror på om vi är emotionella, det är vi visar våra känslor, eller om vi är 

känslomässigt neutrala i vårt förhållningssätt. De samhällen som tillhör ett neuralt 

framgångssätt uttrycker inte sina känslor utan hålla dem noga kontrolleras och dämpad. Dock 

anser Trompenaar (1993) att neutrala kulturer inte nödvändigtvis är kall eller okänslig, och 

inte heller känslomässigt förtryckta.  
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 “In cultures high on affectivity people show their feelings plainly by laughing, smiling 

grimacing, scowling and gesturing: they attempt to find immediate outlets for their feelings”. 

(Trompenaar, 1993:63) 

 

Trompenaar (1993) anser att kulturer med hög emotionalitet uttrycker tydligt sina känslor via 

skratt, leende, via gestikulation och grimaser för att få en avsättning för sina känslor. Kulturer 

som är emotionella visar sina känslor mer naturligt. Reaktionerna visas omedelbart verbalt 

och/eller icke-verbalt med hjälp av olika gester. Fysisk kontakt undviks inte, entusiasm och 

höga röster är även en del av den emotionella kulturen.  
 

Neutral Emotionell  
Uttrycker sina känslor inte öppet utan tenderar att hålla 
det inom sig. 

Uttrycker sina känslor antingen verbalt eller via gester. 

Spänt ansiktsuttryck och kroppshållning. Visar emotioner via tydliga signaler med kroppen. 
Känslor är dämpande.   Känslor uttrycks lätt.  
Gester och ansiktsuttryck tabu.  Beröring, gester och ansiktsuttryck är vanligt.  

 

Tabell 3:8. Particular tips for doing business in neutral and affective cultures. (Trompenaar, 1993, sid 70) 

 

3.5.4 Specifika kontra Diffusa relationer  

“Closely related to whether we show emotions in dealing with other people is the degree to 

which we engage other specific areas of life and single levels of personality”. (Trompenaar, 

1993:73)  

 

Specifika och diffusa relationer är nära relaterat till dimensionen neutralt/emotionellt. Enligt 

Trompenaar innebär den specifika/ diffusa dimensionen till vilken grad man uppmuntras att ta 

kontakt med andra individer samt hur man upprätthåller dessa kontakter. Fortsättningsvis 

mäter dimensionen hur långt människor engagera sig i andra liv.   

 

Inom den specifika relationen anser Trompenaar (2000) att det finns ett stort och öppet 

offentligt publikt utrymme, medan privatliv är litet och förslutet. Kulturer som erhåller den 

specifika relationer separerar privatliv och arbetsliv. Detta innebär att de är väldigt 

överbeskyddande för sitt privatliv. Specifika relationer är begränsade och situationsanpassade.  

 

In which degree we engage people in diffuse areas in multiple parts of our lives and at 

several levels of personality at the same time”. (Trompenaar, 1993:73)  

 

I diffusa relationer är privatlivet stort och öppet medan publika utrymmet är slutet och litet. 

Kulturer som erhåller diffusa relationer anses oftast vara känslokalla, men när någon får 

tillträde till det slutna publika livet är det oerhört lätt att även få tillgång till det privata. 

Trompenaar anser att diffusa relationer är omfattande och obegränsade.  
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Specifik Diffus 
Obegränsad publikt utrymme, begränsat privatliv.  Begränsat publikt utrymme, obegränsat privatliv.  
Anses vara direkta, öppna och utåtriktade.  Anses vara otydliga och slutna.  
Mycket flexibla. Svårt att vara flexibla. 
Särskiljer mellan privatliv och arbetsliv. Privatliv och arbetsliv går hand i hand. 

 

Tabell 3:9. Particular tips for doing business in specific and diffuse cultures. (Trompenaar, 1993, sid 89) 

 

3.5.5 Åstadkommande status kontra tilldelad status (Makt och Status) 

“You are esteemed for what you have accomplished - your track record, your successes, the 

position to which you have been promoted, the money you have accumulated, the income you 

earn. Achieved status refers to doing”. (Trompenaar, 2000:189).  

 

Enligt Trompenaar (2000) finns det två typer av status, det du har åstadkommit själv och det 

som man föds med, det vill säga det man blev tilldelad. Trompenaar (1993) hävdar att den 

åstadkommande statusen baseras på hur väl individer utför sina uppgifter. Vidare mäter den 

ekonomisk tillväxt, utvecklingen av arbete samt hur stor fokus läggs på upprättelse av de två. 

Dessutom är relationer viktigt inom den åstadkommande statusen, då relationer och 

ekonomisk tillväxt hör samman. Har man ett starkt underlag för relationer kommer detta 

generera till framtida affärer och därmed ökar den ekonomiska tillväxten.  

 

“Status is ascribed to those who are “well born”, of noble or royal origins, those who speak 

like gentlemen or ladies, those who are related to or within the social circle of admired 

persons, those who are physically handsome or beautiful, those from prestigious 

families”.(Trompenaar, 2000, 189).  

 

Trompenaar (1993) hävdar att den andra statusen bygger på den status man blev tilldelad vid 

födsel. Status är baserat på vem man är och inte på vad man har åstadkommit. Den givna 

statusen bygger på att uppmuntra relationer. Således är lojalitet av stor betydelse inför 

framtida förhandlingar. Trompenaar (2000) anser att hierarki inom den tilldelade status är 

grundläggande för att beslut ska lyckas genomföras.  

 

Åstadkommande status Tilldelad status 

Titlar används sällan Titlar är oerhört viktiga för att markera status i 

organisationen 

Respekt för de överordnande har sin grund i endast  

deras kunskap och inte status 

Respekt för hierarkin har sin grund i lojalitet 

Stor variation inom chefpositionen, oberoende av kön och 

ålder 

Medelålders män är majoriteten som intar en 

chefsposition 

 

Tabell 3:10 Particular tips for doing business in ascription and achievement oriented cultures. (Trompenaar, 

1993, sid 105) 
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3.5.6 Tidsperspektiv 

“Time is an enigma. You cannot see, touch, hear or smell it. It is not a thing at all. Yet all 

cultures are conscious of time and all cultures organize themselves around their conceptions 

of time”. (Trompenaar, 2000:295) 

 

Tid är något som alla kulturer är beroende av, dock används tid på olika sätt i olika länder. 

Enligt Trompenaar (2000) kan ett land ha aningen ett dåtida, nutida eller framtida perspektiv 

och tankesätt. Detta i sin tur kan skapa problem mellan olika kulturer beroende på hur 

tidsperspektivet appliceras och ses i samhället.  

 

Dåtid Nutid Framtid 

Landets historia i fokus Nuet är i fokus Fokus på framtid planering 

Stor fokus läggs på att återskapa 

minnesvärda historiska händelser 

Planer motsätts inte, dock utförs de 

sällan 

Stor entusiasm inför framtida planering 

Samhället ses utifrån dåtida historiska 

händelser och traditioner. 

Samhället ses endast utifrån nutida 

perspektiv 

Dåtida och nutida händelser används 

för framtida fördelar 

 

Tabell 3:11 Particular tips for doing business in past-, present- or future - oriented cultures. (Trompenaar, 

1993, sid 123) 
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4 SEKUNDÄRDATA ANALYS  

SVERIGE - RYSSLAND 
 

Detta kapitel avser en redogörelse för dimensionerna i respektive land och de kulturella 

skillnaderna som finns samt hur de förhåller sig till varandra utifrån Hofstedes och 

Trompenaars studier. Slutligen så sammanfattas skillnaderna och likheterna i en graf för 

varje genomförd studie. 

 

 

4.1 Geert Hofstedes och Fons Trompenaars studier   

 
Det existerar ett flertal teorier samt studier berörande definitioner av begreppet kultur samt 

kulturella skillnader.  Två välkända holländska forskare, Gert Hofstede och Fons Trompenaar, 

har undersökt kulturer i ett stort antal länder och presenterat ett antal dimensioner som belyser 

de olika aspekterna. Hofstede är en forskare som skrivit omfattande studier inom kultur, där 

flertal anser att hans studie är lättförstålig, strukturerad och de generaliserade utformningar 

ger en grundläggande insikt i de kulturella skillnaderna. Dock är denna generalisering i högsta 

grad även en brist i hans forskning då det visar ett stereotypt synsätt. Studien visar följaktligen 

inte resultat som kan ses förvånande, utan snarare resultat man förväntar sig. Samtidigt börjar 

även Hofstedes undersökning bli föråldrad eftersom den genomfördes i mitten av 1970 - talet 

vilket inte riktigt ger en sann bild av dagens kulturella skillnader. Hofstedes forskning 

genomfördes 1974 på IBM:s dotterbolag i mer än 50 olika länder. Syftet med undersökningen 

var att granska nationella kulturskillnader som fanns inom företaget. De anställda fick delta i 

en enkätundersökning, på vilken studien bygger på. Enkätfrågorna behandlar människors 

olika värderingar och utifrån de kunde olika likheter och skillnader kulturer emellan ses. 

Emellertid är kultur ett komplext begrepp där flertal förklaringar existerar. Detta innebär att 

kultur inte är något som ändras över en natt, vilket försvaras Hofstedes och Trompenaars 

studier.  

Hofstede samt Trompenaars studier är baserade på frågeformulär - i fråga om Hofstede bland 

medarbetarna på IBM, och i fråga om Trompenaars bland ett stort antal chefer från olika 

organisationer. Trompenaars undersökning baseras med en inriktning mot kulturella 

dimensioners påverkan på dagligt affärsliv. Vad båda studierna har gemensamt är att i båda 

frågeformulären ligger fokus på det yttersta målet vilket är staten, och att de underliggande 

värdena utgår från en rad frågor om mer yttre skikten av kulturens värderingar, normer och 

traditioner. Både Trompenaars och Hofstedes studier är begränsade och kan kritiseras. De 

värden som framkommit kan anses felaktiga på grund av vissa situationsfaktorer kan påverka 

studiens resultat. Vidare är det viktigt att förstå att Hofstedes studie är baserad på 

västerländskt synsätt och perspektiv i och med att den gjordes och baserades på IBM:s 

anställda. Trompenaars studie kan man säga är ett komplement till Hofstedes studie. Det finns 

flertal dimensioner som liknar varandra, men även flertal som är olika. Eftersom dessa två 
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studier hade olika angreppssätt vid sin undersökning, i Hofstedes fall IBM och Trompenaars 

fall chefer från olika organisationer, finns det flera dimensioner vars resonemang är olika. Ett 

exempel är att Hofstede ser Ryssland som ett kollektivistiskt land där det är oerhört viktigt att 

visa gruppandan. Detta baserar Hofstede på Rysslands historia. Under Sovjettiden var det 

strikt förbjuder att ha ett individualistiskt tänkande. Kommunismen samt den byråkratiska 

strukturen medförde att invånarna grupperade sig och förblev neutrala. Trompenaars studie 

bevisar dock annat. Forskaren anser att det ryska samhället har blivit mer individualistiskt. 

Även detta är baserat på Rysslands historia. Trompenaar menar på att eftersom landet var 

kommunistiskt under flertal år vill medborgarna nu visa sitt individuella tänkande. 

Trompenaar anser att detta innebär att ryssar vill stå ut ur mängden och visa sina individuella 

mål, tankar och drömmar. Samtidigt kan Trompenaars studie ses som ett komplement till 

Hofstedes studie trots deras separerade åsikter i vissa dimensioner.  

 

4.2 Hofstede 

 

Nedan följer Hofstedes uppfattning av den svenska respektive ryska kulturen. Det finns 

sammanlagt fem dimensioner där varje land har fått poäng på en skala från 1-100. Resultaten 

av dimensionerna sammanställs i en graf, vars syfte är att ge en överblick på de kulturella 

skillnaderna samt likheterna mellan Sverige och Ryssland. 

4.2.1 Maktdistans  

Enligt Hofstede (2005) är maktdistansen i svenska företag bland de minsta i världen, 31 poäng 

på en skala av 1-100 (där ett är den lägsta maktdistansen och hundra den högsta siffran). 

Maktdistans innebär i vilken utsträckning människor i en hierarkisk miljö känner att de kan 

kontrollera andras beteende och i vilken omfattning dessa andra är beroende av lydnad. I de 

svenska företagen innebär maktdistans i vilken utsträckning man bör följa hierarkiska normer. 

Snarare innebär maktdistans, hos svenska företag, personligt ansvar. Vidare är även personlig 

status relativt liten i svenska bolag där chefen sällan ger signaler om sin egen status och de 

anställda känner sig vanligtvis inte underlägsna. I ett land med låg maktdistans, som Sverige, 

existerar det en oberoende relation mellan chefer och underordnande. I och med detta har de 

underordnande relativt lätt att möta sin chef och säga emot denne. Detta har sin kärna i att 

flesta svenska företag oftast har platta organisationer där makten inte är decentraliserad.  

 

Ryssland erhåller en mycket hög maktdistans enligt resultatet av Hofstedes studie, 93 poäng. 

De ryska organisationerna innehåller en hög grad av ojämnlikheter mellan överordnad och 

underordnad.  Makten är centraliserad inom organisationer där det råder hög byråkrati och 

hierarki (Hofstede, 1997). Vidare anser Hofstede (2008) att Ryssland är toppstyrt där 

maktdistansen är svårt decentraliserad. Detta beror på att Ryssland hade ett kommunistiskt 

styre under 70 år vilket bidragit till att makten är ojämnt fördelad. Den klassiska ryska ledaren 

är en envåldshärskare, där flertal exempel kan ses under Sovjettiden, så som Vladimir Lenin, 

Josef Stalin och Michail Gorbatjov. Sovjetunionen styrdes med en järnhand och hög diktatur. 
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Inom organisationer är de chefen som bestämmer och ger direktiv, där underordnade finner 

sig i vad chefen säger. I och med att det är hög hierarki i de ryska organisationssystemen råder 

de även stora löneskillnader. Dessa löneskillnader gäller inte bara mellan män och kvinnor, 

utan även mellan olika regioner. Detta har resulterat i att det finns ett fåtal rika och 

majoriteten fattig. Enligt Hofstede (1997) är status oerhört viktigt i Ryssland vilket mäts i 

pengar och materiella tillgångar. Utifrån detta ökar även maktdistansen.  

 

 

  

 

 

 

 

Figur 4:1. (geert-hofstede.com, 2009) 

 

 

4.2.2 Individualism – Kollektivism  

Enligt Hofstede (2005) karakterisera Sverige som ett land vilket har hög individualism (71 

poäng), där självständighet, kreativitet samt integritet har stor innebörd. För många svenskar 

är det oerhört viktigt att ha yttrandefrihet där alla har rätten till sin egen åsikt.  

 

Inom organisation och ledarskap anser svenskar att det är viktigt att jobb i grupp 

(kollektivistiska tankesättet), dock i slutändan så är det individen som är det viktigast och inte 

gruppen (Hofstede, 1997). Detta innebär fortsättningsvis att svenska chefer ger mer direkta 

och tydliga kommandon eftersom det individualistiska synsättet är applicerat. Hofstede (2005) 

påstår att inom individualismen förväntas var och en ser efter sig själv vilket leder till mer 

frihet. Dock ses spår av kollektiviska kulturen. Att vara en del av en grupp, undvika att stå ut 

ur mängden och vara neutral är faktorer som påvisar att vissa delar av det svenska samhället 

är kollektivistiskt strukturerat.   

 

Enligt undersökningen gjord av Hofstede är Ryssland ett land där kollektivistiska stukturen 

dominerar, 39 poäng. Detta har sin grund i rysk historia. Kommunismen är en faktor som 

bidrog till att individuellt tänkande och åsikter var strikt förbjudet, vilket medförde att 

invånarna grupperade sig och förblev neutrala. Även byråkratiska strukturen i Ryssland 

bidrog till ett kollektivistiskt samhälle där lagar, restriktioner samt regler var strukturerade 

mot det individuella tänkandet. Under det kommunistiska styret blev kollektivism 

statsideologin. Enligt Hofstede (2005) framgick det att redan vid födseln och framåt 

integrerades människor i olika grupper av samhället. Genom att tillhöra en viss grupp innebar 

det även säkerhet för medlemmarna. Varje grupp skyddar sina anhöriga under hela deras 

livstid i gengäld för ovillkorlig lojalitet.  
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Vissa delar av det ryska samhället är mer kollektivistiskt än andra. Detta berör utbildning och 

yrkestillhörighet. Politiken, konsten och diplomatkåren är några av slutna hierarkier och 

socialt avgränsade vars största kamp är att försvara sin maktposition. Oftast innefattar detta 

även att barn följer med i föräldrarnas fotspår eftersom makten inte ska gå förlorad.  

 

Utöver kollektivism inom yrkesgrupper, organisationer och samhället finns det även inom de 

ryska familjerna. Hofstede (2005) anser att familj i Ryssland innefattar inte bara kärnfamiljen 

utan även övriga släktingar. Genom att integrera hela släkten förstärks banden vilket leder till 

att nya möjligheter uppstår.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4:2. (geert-hofstede.com, 2009) 

 

4.2.3 Femininitet  

Enligt Hofstede erhåller Sverige 5 poäng, vilket betyder att den svenska organisationen kan 

beskrivas med mer feminina värden än maskulina. Detta baserar Hofstede (2005) på 

teamwork, konfliktlösande samt förhandlande mellan partner karakteriserar det svenska 

samhället av feminint värde. Inom affärsvärlden anses svenskar kompromissa för att kunna 

lösa konflikter, vilket är ett feminint synsätt. Inom feminina kulturer, speciellt inom 

affärsvärlden, sker belöning oftare på jämlikhetsgrunder. Människor väljer mer fritid framför 

pengar och materiella tillgångar (maskulint).  

 

Hofstede (2005) karaktäriserar även det ryska samhället (36 poäng) med mer feminina värden 

än maskulina. Långsiktiga relationer är ett av dessa värden som är en avgörande variabel för 

att slutföra affärer med ryska företag. Ryska affärsmän går helhjärtat in i en relation där tillit 

och personliga relationer byggs upp. Det är inte ovanligt att de involverade i affären umgås på 

ett personligt plan för att sedan slutföra kontraktet. Dessa långvariga relationer kan i den 

maskulina världen ses som ologisk där kortare opersonliga relationer mellan handelspartner är 

majoriteten. Trots att Ryssland är mer av det feminina värdet så betonas det att det finns en 

hög maskulinitet då de ryska organisationerna är byråkratiska och hierarkiska. Det finns djupt 

rotade attityder vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Fram till 80-talet var det 

förbjudet för kvinnor i Ryssland att bära byxor. Kvinnans uppgift var att ta hand om hemmet 

och uppfostra barnen. Förtrycket mot kvinnor har idag minskat. Omkring 50 % av alla 

industriarbetare och tjänsteman är kvinnor. De är även överrepresenterade inom yrken som 
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lärare och läkare, dock finns det ett fåtal kvinnor som har höga poster inom politiken och 

administrationen (Hofstede, 1997). 

 

Vidare diskuterar Hofstede (2005) även att karriärmöjligheter i det ryska samhället beskrivs 

som en maskulin kultur samt att ”power distance” är ytterligare en bidragande faktor varför 

på vissa plan Ryssland kan ses av det maskulina värdet.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4:3. 

(geert-hofstede.com, 2009) 

 

 

4.2.4 Osäkerhetsundvikande  

Enligt studien gjord av Hofstede (2005) placeras Sverige med lågt osäkerhetsundvikande (29 

poäng). Svenska chefer är i allmänhet mer villiga att ta risker än sina kollegor i andra länder. 

Att generalisera detta resultat innebär det att svenska chefer inte är så angelägna om att göra 

”rätt” sak, så länge de gör sitt bästa. Hofstede (1991) anser även att i samhällen med lägre 

osäkerhetsundvikande påträffas mer tolerans för nya och olika åsikter. De kulturer föredrar 

också få regler och restriktioner som möjligt.  

 

Enligt Hofstedes utförda studie får Ryssland 95 poäng när det gäller osäkerhetsundvikande. 

Detta innebär att inom den ryska organisationen vidtar man åtgärder för att undvika att något 

oförsägbart ska inträffa. Detta har sig grund i att Ryssland har ett system präglat av byråkrati 

där det innebär att regler och restriktioner måste följas. Risktagande är minimalt då anställda 

inte är villiga att utmana systemet eller ta konsekvenser för sina händelser. Den ryska kulturen 

enligt Hofstede (1991) har en hög omfattande lagstiftning och regelverk som styr 

arbetsgivaren samt arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter. I och med detta finns det ingen 

plats för kreativitet, utan allt sköts utförligt genom rutiner och noggrannhet genom detta 

skapas även någon slags trygghet och stabilitet inom arbetslivet eftersom man har ett ramverk 

man bör följa. Vidare är det oerhört viktigt att de ryska organisationerna sköter sin 

verksamhet inom myndigheternas ramar, annars riskerar företagen få problem. Genom att 

följa regler belönas man (Hofstede, 2005). I och med de strikta regelverken har ryssarna en 

medfödd motvilja mot förändring. Påföljderna av att bryta regler är oftast värre och många är 

rädda och passiva. Samtidigt som Ryssland försöker genomgå förändring, anpassa 

marknadsekonomi och innefatta ett demokratiskt samhälle har flera svårigheter med 

anpassning av de nya nyordningarna uppstått (Hofstede, 1991).  
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Figur 4:4 (geert-hofstede.com, 2009) 

 

4.2.5 Kortfristigt tidsperspektiv  

Enligt Hofstede har Sverige rankats som nummer tolv på långfristig inriktning, med 33 poäng. 

Detta innebär att Sverige varken har en kortfristing eller långfristig orientering. De använder 

båda strategier. Dock eftersom de placeras mer åt den kortfristiga riktningen betyder detta att 

Sverige ses som ett land som uppehåller en personlig stabilitet, uppfyller sociala skyldigheter 

samt arbetsuppgifter bör producera snabba resultat (Hofstede, 2005). Dock finns det även 

implikationer på att Sverige har ett fåtal faktorer som lutar mer åt den långfristiga 

inriktningen. Anledningen till detta är att Sverige alltid har haft en historia av stabilitet och 

neutralitet vilket resulterat i ett balanserat samhälle.  

 

Även Ryssland placeras som en kortfristigt inriktad kultur, med 10 poäng på Hofstedes studie. 

Det ryska folkets mentalitet har definitivt en kortfristig orientering. Detta innebär enligt 

Hofstede (2005) att tillförlitligheten för organisationer, staten och myndigheten är liten. 

Vidare finns det inte någon fokus på framtida planeringar, utan snarare finns en fokus på dåtid 

och nutid. Den största anledningen till detta är tidigare ledare brutit medborgarnas förtroende 

och därav skapades en obalans i samhället vilket ledde till isolering.  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4:5. (geert-hofstede.com, 2009) 

 

 

4.2.6 Sammanfattning  

Genomgången av Hofstedes dimensioner är sammanställda i graf 4:1 nedan. Det är vikigt att 

förstå att diskussionen och argumentationen av Sverige och Ryssland är baserat på Hofstedes 

dimensioner, vilket bidrar till en förenkling av den svenska såväl den ryska kulturen.  Vidare 
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har grafen använts för att bevisa skillnader och likheter mellan den ryska och svenska 

kulturen på ett förenklat sätt.  

 

 

 
 

Graf 4:1. (geert-hofstede.com, 2009) 

 

 
Det tydliga skillnader mellan Sverige och Ryssland. Sverige anses som ett neutralt land, 

medan Ryssland är mer kontrollerande. Detta ses i resultatet av maktdistans, där Ryssland har 

oerhört hög maktdistans.  Samtidigt anser Hofstede att i det ryska samhället råder 

kollektivism snarare än individualism vilket Sverige anses ha. Detta är på grund av Rysslands 

historia som genererat att medborgarna håller samman i grupper. Detta även för rädsla att 

individualistiskt tänkande fortfarande anses som tabu. En likhet mellan Sverige och Ryssland 

är att de båda länderna anses som feminina. Samtidigt anses Ryssland inneha högt 

osäkerhetsundvikande, vilket tyder på att de inte är villiga att ta risker och vill alltid ha en 

säker utgång på sina förhandlingar, projekt och affärer. Detta är raka motsatsen till Sverige 

som gärna vill ta risker för att öka sin kunskap och samtidigt få lärdom om komplikationer 

som kan undvikas. Sist anser Hofstede (1991) att Ryssland har ett kortfristigt tidsperspektiv 

där fokus ligger dåtid och nutid istället för framtida planering. Även Sverige anses vara i viss 

mån kortfristigt, exempelvis gällande planering, dock finner man Sverige åt det mer 

långfristiga tidsperspektivet.  
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4.3 Trompenaar 

 
Nedan följer Trompenaars uppfattning av den svenska respektive den ryska kulturen. Varje 

dimension har fått poäng på en skala från 1-100 på de olika dimensionerna. Alla dessa resultat 

sammanställs sedan i en graf som genererar en överblick av den ryska och svenska kulturen. 

Den sistnämnda dimensionen, tidsperspektiv, utesluts eftersom den inte mäts i samma 

variabler.  

 

4.3.1 Universalism – Partikularism 

Enligt Trompenaar (2000) är det svenska samhället universalt Detta betyder att rutiner, lagar 

och restriktioner är oerhört viktigt. Speciellt inom affärsvärlden anser svenskar att det är 

oerhört viktigt att följa kontrakt och avtal. Detta innebär att när ett kontrakt är slutet så ska 

kontraktet följas och inget i efterhand kan ändras. Detta innebär att affärsmän inom ett 

universalt samhälle inte är flexibla utan vill följa riktlinjer. I och med detta kan det påstås att 

chefer, utifrån ett universalt perspektiv, vill applicera jämlikhet där alla följer regler som 

upprättats.  

 

Trompenaar (2000) anser att Ryssland är ett samhälle med rådande partikularism, där 

relationer, reglerar och lagar är viktiga. Relationer, tillit och tillförlitlighet står över det 

juridiska och rättsliga samhället. Fortsättningsvis diskuterar Trompenaar (1993) att detta 

innebär att vänner och familj ställer alltid upp för varandra oavsett tidigare inträffade 

händelser. Partikularismen är mer mån om att vara lojal mot sina närstående än att följa regler. 

Vänner behandlas bättre än någon som man inte känner. Fokus på relationer sträcker sig 

längre än familj och vänner. Inom affärslivet anser ryssar att det är oerhört viktigt att först 

utveckla en relation innan förhandlingen fortstrider. Ryska affärsmän anser att det är 

essentiellt att föra diskussioner och förhandlingar innan kontraktet är påsrivet. Genom att göra 

detta bygger man en solid basis att stå på för framtida affärer (Trompenaar 2000). Dock finns 

det inte alltid en garanti att kontraktet genomförs. I Ryssland finns det ingenting som heter 

”alltid” utan ”det beror på” vilka omständigheter som inträffar.  

 

 

 

Figur 4:6Universalism-Particularism (Trompenaar, 2003 sid 16) 
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4.3.2 Individualism  

Enligt Trompenaar (2003) är Sverige ett samhälle med rådande individualism där tonvikten 

läggs på den enskilda människans initiativ och deras frihet. På motsvarande sätt som Hofstede 

(1991) diskuterar om den svenska individualismen likaledes anser även Trompenaar (2000) 

att Sverige är ett individualistiskt land. Inom individualismen förväntas det att varje person 

ska se efter sig själv vilket leder till mer självständighet och till mindre skydd av 

organisationen. Trompenaar (1993) anser att svenska affärsmän är mer benägna att ta större 

risker samt att de vill fatta snabba beslut.  

 

Trompenaar (2000) anser att den ryska befolkningen anses utgöra ett mer individualistiskt 

samhälle. Detta innebär att ryssar vill stå ut ur mängden, ta ansvar samt uppnå sina mål 

ensamma. Ryssland är ett samhälle där det råder individualism eftersom de kommit till insikt 

om att relationer inom affärsvärlden är oerhört viktig för att kunna uppnå sitt egenintresse. De 

ryska affärsmännen vill alltså förstå innebörden av relationer så att deras egna målsättningar 

gynnas, alltså inte ett kollektivismiskt tänkande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:7 Individualism- Collectivism (Trompenaar, 2003, sid 72) 

 

4.3.3 Neutrala – Emotionella  

Enligt Trompenaar (1993) ses det svenska samhället som neutralt, känslor är kontrollerad och 

dämpande. Detta har sin orsak i den svenska historien. Anledningen till detta är att Sverige är 

glest befolkat land ur ett historiskt perspektiv och har därför haft inte haft behovet av 

kommunikation som i tätbefolkade länder. Vidare diskuteras det att svenskar inte 

kommunicerar med främlingar, eftersom de inte känner ett emotionellt band. De visar ogärna 

sina känslor för individer de inte känner. Dock tillämpas detta inte på människor de har en 

emotionell kontakt med. Svenskar lägger ner mycket kraft och energi på att upprätthålla sin 

vänskap och därmed visar de även en emotionell sida. Svenskar kan uppfattas kalla, 

självkritiska samt kritiska mot andra och att de inte har förmågan att uppmuntra sig själva.  

 

Ryssland är ett emotionellt land, dessutom hävdar Trompenaar (1993) att Ryssland har en 

”sydamerikans mentalitet” vilket ger uttryck för känslor, gester samt uppsökande av 

personliga relationer. Vidare anses ryssar vara positiva och uppmuntrar sig själv och sin 

omgivning. Det ryska samhället är uppbyggt på nätverk där relationer är oerhört vikiga. 
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Speciellt inom affärsvärlden är vikten av relationer stor. I och med att detta måste ryssar bli 

”vänner” med främlingar för att upprätthåll tillit och förtroende om affärer ska fortskrida. Det 

som på ryska kallas Blat ” jag hjälper dig så hjälper du mig”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4:8 Affective cultures – Neutral cultures (Trompenaar, 1993, sid  63-70) 

 

 

4.3.4 Diffusa  

Enligt Trompenaar (2000) anses Sverige vara en diffus kultur. Vidare är svenskar måna om 

sitt privatliv och delar inte det med främlingar, utan de är väldigt slutna och passiva. 

Trompenaar (1993) hävdar att Sverige har liten flexibilitet och de kan inte särskilja arbetsliv 

från privatliv. Trompenaar (2000) påstår även att svenskar är slutna, neutrala, otydliga, 

speciellt inom ledarskap.  

 

Trompenaar (2000) anser även att Ryssland är en diffus kultur. I likhet med Sverige anses 

privatliv och arbetsliv går hand i hand samtidigt som de även har ett slutet privatliv. 

Fortsättningsvis anser ryssar att det är oerhört viktigt att bygga relationer innan ett kontrakt är 

påskrivet. Detta är av diffust karaktärsslag, även chefer är måna om att veta om partners 

privatliv, vilken skola de gick i, hur familjen ser ut och hur ens umgängeskrets är. Genom att 

öppna upp privatlivet resulterar detta i tillit och förtroende där ett starkt underlag för 

relationer bildas. Till skillnad från Sverige har de ryska cheferna ett starkt band med sina 

anställda och är även mer direkta i sitt framhållssätt.  

 

Figur 4:9. Specific culture – Diffuse culture (Trompenaar, 1993, sid 79-86) 
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4.3.5 Åstadkommande status – Tilldelad status 

Trompenaar (2000) anser att status i Sverige åstadkommes. Status mäts genom prestationer 

och insatser, det vill säga hur väl uppgifterna är genomförda. Chefspositioner är inte beroende 

av status, rank eller familjens bakgrund och position i samhället. Istället uppmuntras kunskap, 

kreativitet och utförande av uppgifter.  

 

Trompenaar påstår att status i Ryssland är tilldelat, där lojalitet och beundran är essentiellt. 

Status är medfött och baserat på kön, ålder, kunskap och social beskaffenhet. Således innebär 

detta att prestationer är mätbra genom lojalitet mot de överordnande. Det är viktigt att ha en 

hierarki eftersom de fattar nödvändiga och väsentliga beslut.  

 

 

Figur 4:10 Achieved status – Ascribed status (Trompenaar, 2003, sid  238-240) 

 

4.3.6 Tidperspektiv  

Sverige har ett framtida synsätt utifrån tidperspektivet. De har stor entusiasm inför framtiden 

och lägger ner fokus på framtida planeringar. Enligt Trompenaar (2000) har detta sin grund i 

den svenska historien. Stabilitet, balans samt fritt från krig har genererat att Sverige har en 

framtidssyn istället för att vara fast i dåtida historiska inträffelser.  

 

Trompenaar (1993) anser att Ryssland har ett dåtida tidsperspektiv. Anledningen till detta är 

den historiska obalansen Ryssland har genomgått. Landet har präglats av byråkrati, hierarki 

och ständiga krig vilket resulterat i att landet fortfarande applicerar dåtida tidsperspektiv i 

nutida händelser. På så sätt ses samhället utifrån dåtida historiska händelser, vars fokus ligger 

på att återskapa dessa istället för att planera framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 4:11Past-Present- Future orientation (Trompenaar, 2003, sid 295-319) 
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4.3.7 Sammanfattning 

Genomgången av Trompenaars dimensioner är sammanfattade i graf 4.2, nedan. Det är 

mycket viktigt att förstå Trompenaar har förenklat de kulturella skillnaderna mellan Sverige 

och Ryssland för att få en enkel uppmålning av den svenska såväl den ryska kulturen. Vidare 

visar grafen nedan en uppskattning på de kulturella skillnaderna inom de fem dimensionerna.  

 

 

 
 

 

 

 
Enligt Trompenaar (2000) anses det råda universalism i Sverige. Detta innebär att landet 

innefattar rutiner, lagar, restriktioner som är enormt viktiga. Fortsättningsvis vill de att 

medborgarna ska ha samma utgångsläge om någon eventuellt mosätter sig lagen. Detta är raka 

motsatsen till det ryska samhället, där Ryssland består av partikularism vilket innebär att 

Ryssland värdesätter privata relationer över juridiska och rättsliga lagar. Både Ryssland och 

Sverige anses enligt undersökningen att vara individualistiska. Detta medför att de båda 

länderna vill visa sina individualistiska tankar och sträva efter egna mål istället för att tillhöra 

en grupp. Sverige är däremot ett neutralt land som ogärna visar sina känslor publikt, medan 

Ryssland gärna uttrycker sina tankar och känslor. En dimension de båda länderna har 

gemensam är ”diffusa relationer”. Både Ryssland och Sverige är måna om sitt privatliv och 

delar det inte med främlingar utan är slutna och passiva. Sista dimensionen berör status. I 

Ryssland anses status vara oerhört viktigt då detta främjar yrkesliv och rykte. De överordnade 

är måna om sin status och delar den ogärna med andra. I Sverige anses detta inte vara något 

problem då status inte är i fokus. Chefer, ledare och överordnade anser inte att status är 

nödvändigt för att underlätta yrkeslivet.   
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5 EMPIRI  
 

Nedan följer en djupgående diskussion av två svenska företag etablerade på den ryska 

marknaden samt Exportrådets uppfattning av det ryska samhället. Tryckt media och dess 

inställning till Ryssland samt hur landet porträtteras i dagens samhälle kommer även 

diskuteras. Insamlingen av empirin är baserad på primärdata utifrån respondenternas svar 

samt sekundärdata i form av artiklar.  

 

 

5.1 Exportrådet i Ryssland  

 

Exportrådet är grundat för att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. 

Detta görs genom strategisk rådgivning vilket ska stärka de svenska företagens lycka att 

etablera sig utomlands. Exportrådet kan marknaden, språket, kulturen och lagarna, vilket gör 

det möjligt för de svenska företagen att förstå deras potentiella marknad bättre. I dagsläget 

finns Exportrådet med svenska konsulter på närmare 60 marknader runtom i världen 

(swedishtrade.se).  

 

Teddie Hellsén, projektledare inom Exportrådet, klargör att Exportrådet etablerade sig på den 

ryska marknaden 1994. På plats i Ryssland finns det cirka 500 anställda som arbetar för 

Exportrådet. Enligt Hellsén är den ryska marknaden den största växande ekonomin i Sveriges 

närområde. Det är en marknad som kan beskrivas som komplicerad och att det kan ta tid att 

etablera sig där men eventuella vinster för dem som lyckas kommer att vara högre än på 

många andra marknader.  

5.1.1 Exportrådets syn på den ryska kulturen  

Enligt Teddie Hellsén är den största kulturella skillnaden mellan Sverige och Ryssland synen 

på makt. Status, makt, materiella ting och dyra föremål är vikigt för många människor i 

Ryssland. Det är ett sätt att visa upp att man är framgångsrik och oberoende. Oftast är status 

något som är medfött, och inte något som tilldelas vem som helst. Hellsén anser att även 

svenskar vill visa upp att de har en viss status i samhället. Detta neutraliseras dock genom 

Jantelagen och andra oskrivna regler vilket gör att folk tonar ner maktens betydelse på olika 

sätt. Att makt är ett centralt begrepp i Ryssland är många överens om enligt Hellsén. Detta 

påvisas även inom den ryska kulturen i affärslivet. Maktförhållandet mellan chef och anställda 

är en stor klyfta. Eftersom många företag är hierarkiska tas alla beslut uppifrån, där enskilda 

anställda inte kan påverka några beslut. Hellsén beskriver detta genom att förklara att ”Chefen 

är chef” där hans beslut är lag. Tyvärr är det ibland inte så många av medarbetarna som 

känner samhörighet med varandra på det företag som de arbetar på. Medarbetare är inte 

insatta i hur det går för företaget och det är inget som angår dem. För att få lön och kunna 

betala sina räkningar ska de underordnade lyssna på sin chef, enligt Hellsén, och göra det de 

blir tillsagda. Vidare yrkar Hellsén på att många snabba beslut tas inom ryska företag, kort 
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planeringshorisont och begränsade engelskkunskaper gör det svårt för utländska företag att 

ringa eller skriva till ryska företag i hopp om en affärsuppgörelse. Det är därför väsentligt att 

förstå och kunna tala ryska. Genom ökade språkkunskaper öppnas fler dörrar för framtida 

investeringar och fler utländska företag kan se Ryssland som en potentiell marknad att 

inverserna i.  

 

De ryska medborgarna är oerhört lyckliga att de kommer från Ryssland. Hellsén menar att 

känslan att vara ryss innebär att vara en del av en grupp. Nedanstående citat är en metafor 

som Hellsén anser det ryska samhället är baserat på:  

 

”Ryska folket är stolta över att vara just ryssar. Det ser man till 

exempel i Hockey VM där de flesta ryska NHL stjärnorna ställer upp 

direkt för landslaget, då de vill sätta Ryssland på kartan. För 

Sveriges del så kommer våra NHL stjärnor till VM om det passar 

deras schema och om de eventuellt har lust.”  

 

Vidare anser Hellsén att genom att samhället har ett kollektiviskt tänkande bidrar detta till att 

alla medborgare håller ihop och ställer upp för varandra. De vill visa en positiv sida av sitt 

land Ryssland. Dock menar Hellsén att samtidigt som det finns en ”vi-känsla” i Ryssland så 

har man faktiskt ganska svårt att arbeta i grupp. Grupparbeten är ingenting som ofta finns med 

på schemat i ryska skolor och universitet, mycket av arbetet sker individuellt. Detta speglas 

även inom företag där det är en chef som styr och ställer inom det mesta. Det finns en klar 

hierarkisk struktur inom ryska företag och man sköter sitt, den arbetsuppgift som man har 

blivit tilldelad. Inom svenska företag förs en platt organisation. Besluten tas längre ner i 

organisationen och chefens ord är inte alltid det sista. Medarbetarna har förmågan att bidra 

genom åsikter och idéer. Dock stärker Hellsén att det svenska arbetssättet må vara motsatt till 

det ryska, men behöver inte innebära att det rakt igenom är positivt. En nackdel med en platt 

organisation kan vara att det tar tid att få med sig hela organisationen i en fråga och för att 

kunna fatta snabba beslut. 

 

I och med att Ryssland fortfarande är byråkratiskt och hierarkiskt finns oerhörda 

påtryckningar från de ryska myndigheterna. Inget samhälle klarar sig länge utan lagar och 

regler. Restriktioner, lagar och regler ska följas och Ryssland anser att lagar och regler är 

viktigt så länge det gynnar regeringen. Samtidigt anser Hellsén att även om det tillkommer 

nya regler och lagar så är ryssarna experter på att kunna kringgå dessa genom olika kryphål 

eller via den byråkratiska vägen. För att detta skall lyckas krävs det att man har de rätta 

kontakterna och nätverk vilket är oerhört viktigt i Ryssland. Inom affärsverksamheten är de 

största kulturella skillnaderna mellan Sverige och Ryssland planering av förhandlingar, avtal 

och affärer. Planering av affärsverksamhet sker ganska spontant och allteftersom i Ryssland, 

man släcker bränderna allt efterhand som de uppstår. De är väldigt noggranna med att risker 

och konflikter ska minimeras. De har ett högt osäkerhetsundvikande, vilket bidrar till att de 

inte är förtjusta i att ta risker. I Sverige försöker företag planera sina resurser och åtaganden 

under hela året. Ryska affärsmän har olika syn på hur en planering ska ske. Antingen ska det 

ske direkt eftersom de har bråttom eller så planerar man för fem år framåt, det finns sällan 
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något mellanting. En typisk dålig rysk planering är att man kontaktar sin affärspartner med 

kort varsel och kräver ett beslut oerhört snabbt. Samma sak gäller om man vill boka möte med 

någon i Ryssland så kan man inte göra detta tre veckor i förtid för då finns det ingen som vet 

vad de har planerat. En till två veckor innan brukar vara optimalt och bra men då måste man 

också återkomma ett par dagar innan mötet för att bekräfta mötet samt påminna dem om detta 

(för säkerhets skull).  

5.1.2 Tryckt media och förändring av Ryssland  

Ryssar är riktiga överlevare och entreprenörer, de har överlevt krig och fattigdom. Däremot är 

deras förmåga att anpassa sig och förändra sig från sin kommunistiska natur något som är 

oerhört svårt. Folket i Ryssland har med stor skepsis sett på alla slags förändringar i alla tider 

och även så än idag. Det är därför som Ryssland måste ha ett starkt auktoritärt styre i form av 

Vladimir Putin, när han kom till makten, för att kunna ge en balans till samhället. Enligt 

Hellsén är det, i både Sverige och i Finland, generellt negativa nyheter som återspeglar 

Ryssland. Till stor del är detta dock sant, men goda nyheter når tyvärr sällan fram. Det finns 

fortfarande spår av kommunistiskt tänkande, hierarki och byråkrati.  

 

Fortsättningsvis anser Hellsén att en ny generation av unga ryssar börjar ta plats bland 

företagen och det är klart att de är mer offensiva och professionella i sin affärsverksamhet. 

Detta innebär att en förändring i Ryssland kan ske via den yngre generationen. Den gamla 

generationen har fortfarande kvar sitt kommunistiska tänkande vilket kan vara svårt att ändra. 

Hellsén anser att utomstående länder kan anse att ryssar är tillslutna, gråa och tråkiga. Att hela 

samhället är målat i grått, där det inte finns plats för regnbågens alla färger, men verkligheten 

är en helt annan. Ryssarna är, så fort man lär känna dem, ett mycket humoristiskt folk som är 

öppna och gärna visar sina känslor. Detta kräver oftast i sin tur att man kan språket då 

kunskaperna i engelska generellt är dåliga i landet.  

 

5.2 Hammarplast AB 

Företaget Hammarplast AB, med 180 anställda, är en svensk familjeägd plastindustri med 

fokusering på två affärsområden. Dessa två oberoende plastföretag är Hammarplast 

Consumer AB och Hammarplast Medical AB. Consumer AB tillverkar konsumentprodukter 

för förvaring inom hushåll och trädgård, medan Medical AB producerar och säljer 

medicintekniska produkter. Conny Carlzon som arbetar som Sales Manager Export vid 

Hammarplast AB förklarar att tillverkningen och utvecklingen av produkterna sker i 

automatiserade fabriksanläggningar i Sverige. Skandinavien är en hemmamarknad vilket 

bildar en stark grund och plattform för vidare expansion inom Europa. Hammarplast AB har 

ett brett produktsortiment, men deras främsta varumärke är Smart Store, vilket är 

förvaringsprodukter. Företaget producerar ungefär 3-4 miljoner Smart Store produkter varje 

år. Utöver Smart Store är Hammarplast AB koncentrerade på att sälja till byggmarknader 

såsom OBI, Leroy, Merlin och Castorama. Enligt Carlzon är även DIY – marknaderna (DIY 
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är en engelsk förkortning för Do-It-Yourself, alltså ”gör det själv”) fortsatt viktigaste inom 

kundkategorin. 

Företagets affärside är att produkterna, inom förvaring, hushåll och trädgård, ska tillverkas, 

marknadsföras och säljas till detaljhandeln inom B2B. Vidare är det oerhört viktigt att 

produkterna representerar god kvalitet, långvarighet, innovation och miljöomsorg. Enligt 

Hammarplast AB har företaget kärnvärden som bör och måste följas. Dessa kärnvärden är: 

agera professionellt, hög miljöomsorg, innovation samt att inneha en helhetssyn av 

utvecklingen av produkter. Hammarplast AB är oerhört kompetenta och noggranna vid 

förhandlig med kunder. Fortsättningsvis är det viktigt för Hammarplast AB att ha en god 

kundrelation där deras erfarenhet inom branschen har en stor betydande roll. De har varit 

aktiva sedan 1960. Samtidigt är det viktigt för Hammarplast AB att deras verksamhet ska 

utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. Företaget anser att det är vitalt att arbeta inom 

ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt för att bidra till ett ekologiskt hållbart 

samhälle. Genom innovation bidrar Hammarplast AB med optimala lönsamheter för deras 

kundgrupp genom att sträva efter ultimata och innovativa lösningar gällande deras produkter.  

I och med detta har Hammarplast AB en helintegrerad verksamhet där företaget kontrollerar 

förädlingskedjan från utveckling till slutlig användare (hammarplast.com).  

Enligt Conny Carlzon, Sales Manager Export, i Hammarplast AB utvidgade företaget sina 

vyer och bestämde sig för att 1994 satsa på en utomlandsetablering i Ryssland. Conny 

Carlzon var involverad när Hammarplast AB, för 16 år sedan, etablerade sig på den ryska 

marknaden. Enligt Carlzon användes lagerförande svensk importör/återförsäljare som 

etableringsstrategi vid inrättelsen av den ryska marknaden. Dock hade Hammarplast AB 

redan etablerade kontakter i Ryssland, vilket medförde en stabil etablering eftersom deras 

kontakter hade erfarenhet av den ryska marknaden. Faktorn som till slut bidrog till en 

etablering i Ryssland var kommunismens fall. Enligt Carlzon innebar Sovjetunionens fall 

1991 en utökad efterfråga av deras produkter, vilket ledde till en nystart på den ryska 

marknaden. Idag representerar Ryssland ungefär 5 % av all export som sker från 

Hammarplast AB till marknader utanför Skandinavien. Carlzon anser att den ryska 

marknaden har en fortsatt god tillväxt där höga råvarupriser är väsentligt för landets tillväxt 

och konsumtionsklimat.  

5.2.1 Hammarplast AB:s syn på den ryska kulturen 

Vid etableringen på den ryska marknaden stötte Hammarplast AB på ett flertal barriärer. 

Enligt Carlzon finns det otaliga varianter av byråkratiska hinder, vilka har drabbat deras 

återförsäljare. Fortsättningsvis anser Carlzon att den största skillnaden mellan Sverige och 

Ryssland är just byråkrati och en hierarki där chefen bestämmer allt samt bristen på 

servicevilja och förändring. Även lagar och regler är oerhört viktiga i Ryssland. 

Myndigheternas lagar, vilket är ”A och O” i Ryssland, måste följas för att lyckas få ett 

genombrott på den ryska marknaden. Det är oerhört viktigt för ett utländskt företag att 

respektera Rysslands lagar, även om de kan kringgås så ska man vara medveten om dem. 

Enligt Carlzon finns fortfarande icke lagliga sätt att överkomma de strikta lagarna i Ryssland. 
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Oftast sker detta via mutor, vilket fortfarande existerar på den ryska marknaden och är ett 

problem som måste överkommas.  

Samtidigt som utländska företag stöter på barriärer i form av byråkrati och hierarki finns det 

ytterligare en faktor som företag möter – makt. Makt är oerhört vikigt i Ryssland.  I Ryssland 

finns inte vad vi i Sverige kategoriserar som ”vi – känsla”, att arbeta kollektivistiskt, utan 

snarare är det ett individualistiskt tänkande som råder. Det är chefen som bestämmer allt som 

ska göras. Carlzon uttrycker detta genom att förklara att ”de anställda lyder eller myglar i 

lönndom”. Maktförhållandet mellan överordnad och underordnad har skapats eftersom 

organisationerna i Ryssland är pyramidhierarkiska. Detta innebär att chefen är placerad högst 

upp och tar alla beslut diktatoriskt. Inga förslag eller åsikter från de anställda anses vara 

väsentliga. Detta är enligt Carlzon raka motsatsen till Sveriges maktförhållande. Sverige har 

en mer platt organisation där många beslut tas längre ner i organisationen. Även de anställda 

har en chans att påverka slutresultatet. Maktförhållandet mellan chef och anställda i Ryssland 

har sin huvudsakliga betydelse i fenomenet status. Makt, pengar samt materiella ting är 

oerhört viktigt i Ryssland. Genom att ha mycket pengar och makt påvisar man vem som 

bestämmer. Enligt Carlzon är status enormt viktigt i Ryssland och att visa att man har makt är 

oerhört vanligt i Ryssland. Fortsättningsvis anser Carlzon att status är säkert viktigt för många 

även i Sverige, men inte alls lika ”politiskt accepterat”. Svenskar är i viss mån nästan rädda 

att uttrycka sin status och vill gärna förbli neutrala och tillfalla en grupp där ”vi-känslan” 

existerar istället för att stå ut i mängden.  

 

Inom det ryska affärslivet finns ingen rädsla för konflikter. Anses ett problem uppstå ska det 

lösas omedelbart. Affärsmän i Ryssland är alltså inte rädda för att möta konflikter, utan 

snarare ses detta som nödvändigt för att utvecklingen av relationer ska fortskrida. Carlzon 

anser att det svenska tankesättet för konflikter i Sverige är raka motsatsen. Svenska affärsmän 

tenderar att undvika konflikter, en rädsla uppstår i samma sekund som en konflikt 

uppkommer. Detta är rotat i traditioner hos både svenska och ryska affärsmän. Svenska 

affärsmän är neutrala och uttrycker inte mycket emotioner, därav tas avstånd från exempelvis 

konflikter. Ryska affärsmän yrkar på att uttrycka sina känslor, speciellt om man innefattar 

någon maktposition. Carlzon anser att ”de som har någon form av makt visar den hellre än 

gärna” vilket tyder på att de gärna visar sin emotionella sida.  

 

Inom affärsföretagande och affärslivet antas ryska affärsmän ha en kortsiktig planering. 

Carlzon anser att ryska affärsmän traditionellt har ett mer kortsiktigt tänkande än affärsmän i 

Sverige. Nyetablerade större verksamheter inser naturligtvis att man även måste vara 

långsiktig för att nå en så stor framgång som möjligt. Samtidigt som de ryska affärsmännen 

föredrar en kortsiktig planering är det oerhört viktigt att ha en nära affärsrelation. Carlzon 

beskriver att Hammarplast AB har kontakt med sina kunder via sin återförsäljare, vilken har 

daglig kontakt med kunderna. Dock är det betydelsefullt att man som tillverkare av 

produkterna medföljer vid besök av de viktigaste kunderna någon eller några gånger per år. 

Även goda personliga relationer är jätteviktigt. Enligt Carlzon har svenskar ett gott rykte i 

Ryssland.   
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Enligt Carlzon finns det en klar likhet mellan det svenska och ryska folket. Denna likhet 

innefattar en diffus kultur. Båda länderna anser att privatlivet och arbetslivet går hand i hand, 

samtidigt som de är oerhört slutna i sitt privatliv. Enligt Carlzon är familjelivet och familjen 

oerhört viktig i Ryssland. Det är familjen man vänder sig till för stöd och trygghet.  

5.2.2 Tryckt media och förändring av Ryssland  

Synen på det ryska skräckväldet har avtagit en del sedan Sovjetunionen och kommunismen 

föll 1991. I dagsläget är det en blandning av fortsatt lite rädsla och respekt, samt en viss 

nyfikenhet på Ryssland. En enorm förändring har skett i landet sedan Hammarplast AB 

etablerade sig i Ryssland 1994. Den största skillnaden upplevs i Moskva och St. Petersburg 

där städerna byggs ut och utvecklas. Vidare finns det många nyetablerade stora handelskedjor 

vilket gör att massor av de mindre gammaldags butikerna försvinner i snabb takt. 

Fortsättningsvis anser Carlzon att affärsmässigt är Ryssland intressant, men det ligger dock 

lite i skuggan av Kina.    

 

Enligt Carlzon finns det en stor sanning i vad de svenska tidningarna skriver om Ryssland. 

Det finns stora problem som inte har förändrats sedan sovjettiden, vilket även belyses i dagens 

tryckta media. Det finns mycket politiskt som påminner om den gamla sovjettiden i dagens 

Ryssland. Politisk utveckling har återvänt till Rysslands gamla auktoritära traditioner och 

kultur där hierarki och byråkrati på nytt är återupptaget. Detta speglas inte bara i det ryska 

samhället utan även hos de ryska affärsmännens sätt att föra förhandlingar, relationer och 

affärer. Samtidigt anser Carlzon att det dock finns ett hopp om förändring av väldet i öst. De 

ryska medborgarna kan förändras, dock är detta en generationsfråga. De som inte är stöpta i 

kommunismens filosofi och har en hyfsad utbildning klarar av ett mer västerländskt tänkande. 

Resterande är fast beslutna att en förändring inte kommer ske.  

 

5.3 Lindén International AB 

 

Företaget Lindén International AB är en sammanslagning av Mortala Metalltryckning AB 

samt Mekanoverknes husgerådsdivision. Företagets produktionsställen ligger i Motala och 

Värnamo, där totalt cirka 60 medarbetare jobbar. Vidare omsätter företaget ungefär 85 

miljoner kronor varje år. Lindén International AB har även etablerat dotterbolag i 

Minneapolis, USA och i St. Petersburg i Ryssland (lindenint.se).  Jens Sörensen, VD för 

Lindén International AB förklarar att utöver den skandinaviska marknaden exporterar 

företaget till ett 20-tal länder, huvudsakligen inom Europa. Företaget har ett brett 

produktsortiment och specialiserar sig inom köksredskap till konsument och proffsmiljö. 

Deras produkter är uppdelade i tre kategorier, Jonas, Twixit och Add. Det förstnämnda 

produktsortimentet består av traditionella och funktionella husgeråd av rostfritt stål, trä och 

plast. Twixit består av praktiska påsklämmor för lufttät förslutning av alla typer av påsar. 

Sista produktkategorin, Add, producerar förstklassiga serieprodukter med skandinavisk design 

för både hem och restauranger. 
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Det ryska dotterbolaget, Lindén St. Petersburg, startade sin verksamhet under våren 2005. 

Enligt Jens Sörensen, VD för Lindén International AB, har etableringen av företaget på den 

ryska marknaden gett en spännande inblick och utveckling av Lindén International AB. Jens 

Sörensen har jobbat på den ryska marknaden sedan 2005 och var även med vid etableringen 

av Lindén International AB i Ryssland. Företaget har använt sig av dotterbolag som 

etableringsstrategi, men bolaget har även sälj- och lagerfunktion beläget i St. Petersburg. 

Enligt Sörensen är Ryssland en omogen marknad som ständigt växer och utvecklas, vilket var 

den största faktorn till varför en etablering skedde just där. Sörensen förklarar att de besöker 

sina potentiella kunder när de ska göra affärer i Ryssland. Samtidigt har Lindén International 

AB tagit kontakt med Exportrådet för att göra en marknadsundersökning av deras produkter. 

Detta har genererat flera kunder och kunskap om den ryska marknaden samt anser Sörensen 

att den ryska marknaden erbjuder en spännande framtid för företaget. I dagsläget exporterar 

Lindén International AB ungefär 2 % av den totala exporten av sin försäljning till den ryska 

marknaden.  

5.3.1 Lindén International AB syn på den ryska kulturen  

Enligt Sörensen är det ett flertal barriärer som stötts på vid en etablering i Ryssland. Språk, 

byråkrati, maktförhållanden och hierarki är ett fårtal utav barriärerna. Fortsättningsvis anser 

Sörensen att 70 år av diktatur har format folket och samhället på ett negativt sätt. Folket är 

tillslutna, osäkra och en aning rädda. Fortfarande finns det spår kvar av kommunismens hårda 

grepp. Enligt Sörensen är tilliten för andra liten och det ryska folket grupperar sig gärna för att 

känna trygghet och tillit. Det är ibland svårt för en utomstående att få kontakt med potentiella 

kunder eftersom de främst vill hålla sig för sig själva. Dock anser Sörensen att ryska 

människor är väldigt givmilda och pratsamma utifall att man har en stark vänskap. Då visar de 

sin emotionella sida och delar gärna med sig av sina erfarenheter. Inom affärslivet regerar 

makt och status.  

 

Maktförhållandet mellan chef och anställda är svart och vitt. Det är chefen som bestämmer 

allt och de ryska cheferna anser sig själva vara bäst på just allting eftersom de har en ledande 

position. De pekar med handen och tillåter sig själva att skälla ut medarbetare utan förvarning. 

Det är en otrolig stor skillnad jämfört med Sverige, där chefer har en mer neutral roll. 

Eftersom Ryssland fortfarande är byråkratiskt och hierarkiskt speglas detta av även inom 

affärslivet. Deras organisationer är pyramidhierarkiska där alla beslut tas längst upp. Enligt 

Sörensen har Sverige en annan typ av organisationsuppbyggnad. Där är organisationerna 

oftast platta och alla kan vara delaktiga i besluttagande. Dock anser Sörensen att den ryska 

kulturen inom affärslivet och den svenska kulturen har vissa gemensamma faktorer. Om man 

känner sina medarbetare väldigt bra kan man tilltala dessa genom Du eller med dess förnamn. 

Emellertid bör detta undvikas vid tilltalande av ens chef. Enligt Sörensen är detta på grund av 

att chefen har en viss status och makt över sina medarbetar och detta visas genom att tilltala 

ledare med Mr eller dess efternamn. Status i Ryssland är mycket viktig där man visar hur 

mycket makt man erhåller. Även makt och status visas i familjelivet. Där är fadern en chef 

och han styr och bestämmer över familjen. Vid förhandlingar, kontrakt och avtalsskrivande 
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samt vid handel är det viktigt att ha en stabil relation. Det är viktigt att ha nära kontakt med 

kunderna för att kunna utveckla framtida affärer och att stärka relationen. Sörensen anser 

dock att det ibland är svårt att göra långsiktiga planeringar med sina kunder. Affärerna 

planeras oftast på kort sikt, vilket gör att risker kan minimeras. Ryska affärsmän gör det mesta 

för att undvika osäkra affärer och ovissheter till priset av långvariga relationer. Samtidigt styrs 

det ryska samhället av lagar och regler enligt Sörensen. Det är fortfarande vanligt med 

korruption, likaså mutor. Sörensen menar att det kan vara svårt att ändra ryssarnas syn på 

korruption och mutor eftersom det är djupt rotat i deras tradition.    

5.3.2 Tryckt media och förändring av Ryssland  

Enligt Sörensen har det inte skett några stora förändringar sedan Lindén International AB 

intog Ryssland, 2005. Det ryska folket har fortfarande förakt mot förändring vilket speglas i 

det ryska samhället. Dock anser Sörensen att en långsam förändring kommer genom den 

yngre generationen som har antagit ett mer västerländskt synsätt. Den gamla generationen 

emellertid kommer nog inte förändras då kommunismen är djupt rotad i deras perspektiv och 

synsätt.  

 

Enligt Sörensen framställs Ryssland i den svenska tryckta median ganska korrekt. Allt är inte 

sanning men det mesta som skrivs idag visar ändå hur dagens Ryssland ser ut. Landet präglas 

fortfarande av sin hårda historia vilket visas i det ryska samhället.  Enligt Sörensen är 

Ryssland ”som en ny supermakt utan skrupler”.  

 

5.4 Tryckt medias syn på Ryssland 

 

Ryssland är ett land som tillhör Europa, men som dock uppmålas som ett stängt, isolerat och 

odemokratiskt land i tryckt media. Berntson (2010) förverkligar svenskars syn på landet i öst 

genom att måla upp Ryssland som ”en fientlig aktör i sin omvärld” vars mål är att bli ”en 

stormakt som är omöjlig att påverka”. En odemokratisk utveckling sker i Ryssland vilket är 

osunt för internationella samarbeten. Att Ryssland fortfarande, på 2000-talet, porträtteras som 

ett envälde i tryckt media har enligt en artikel i New York Times (Imperial Russia, 1996) att 

göra med att landet fortfarande ses som okänt. Dock så finns det en sanning av denna hotfulla 

bild, då man vill återuppta vissa sovjetiska drag, precis efter att staten föll 1991. Artikeln 

”Imperial Russia” (1996) i New York Times, visade tydliga spår på att man ville återgå till 

sina gamla vanor, eller delar av dem.  

 

”The latest unwelcome detour in Russia's transition from 

communism to democracy is serious talk in Moscow of reconstituting 

the Soviet Union or some variation of it. It is alarming to find this 

idea back in vogue so soon after the repressive Soviet empire was 

broken up” (Imperial Russia, 1996). 
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Ovanstående citat beskriver hur Ryssland, precis efter fallet av Sovjetunionen, ville återskapa 

vissa delar av sovjettiden. Anledningen, enligt artikeln Imperial Russia, skulle vara att det var 

oerhört komplicerat att styra utifrån ett demokratiskt synsätt samt den nyinförda 

marknadsekonomin. Det är svårt att bryta gamla mönster och införa nya eftersom 

kommunismen var en del av Ryssland i så många år. Även Rosenberg (2009) anser att det 

fortfarande finns spår kvar av kommunismen. I artikeln ”En annan värld” beskrivs detta 

genom ett sammanfattande citat: ”Kommunismen dog inte med murens fall”. Både Imperial 

Russia och Rosenberg (2009) anser att i viss mån finns kommunism kvar, inte som statsskick, 

men det genomsyrar fortfarande samhället. Chrusjtjova (2004) anser att det politiska systemet 

i Ryssland inte hindrar landet från att utvecklas. Snarare är det olika system som föraktar sina 

medborgare. Det spelar ingen roll om ryssar lever under monarki, kommunism eller Putins 

lagliga diktatur, medborgare uttrycker förakt och misstro mot systemet för att det ligger i 

människors natur att inte vara nöjda och hela tiden eftersträva något som är bättre.  

 

Även kriget i Georgien, 2008, fick västerländska tidningar att uppmåla en bild av att 

Sovjetunionen var på väg tillbaka. Aale (2006) ansåg att Rysslands odemokratiska utveckling 

inte skickade positiva signaler till omvärlden. Samtidigt ansågs situationen vara ”Looks Like 

More of the Past” där återspeglingar av Sovjetunionen återigen togs upp (Levy, 2007). Aale 

(2006) menade att det ryska statsskicket återigen återtog sin auktoritet och att Putinregimen 

manipulerade medborgarna på ett sådant sätt att de stödde kriget. Sverige anser att Rysslands 

försvarsmakt var under återtagning av en del av den styrka man hade före upplösningen av 

Sovjetunionen. Rysslands, under tiden Vladimir Putin var president, politiska utveckling har 

återvänt till Rysslands gamla auktoritära traditioner och kultur där hierarki och byråkrati på 

nytt är återupptaget. Fast nu är det inte synligt i samma utsträckning som det var då. Kreml 

och säkerhetsorganen anses ha ett fast grepp om affärsvärlden, politiken och media.  

 

Enligt Gratchev (2001) ansåg flera företag att affärslivet i Ryssland är oerhört besvärligt. 

Ryska chefer har stor makt och delegerar inte makten mellan sina underordnade. 

Fortsättningsvis föraktar de ryska affärsmännen att göra investeringar för framtiden då de inte 

vill riskera att förlora vinst.  Deras osäkerhetsundvikande är högt och de undviker därför 

affärer med partners som är osäkra. Det är oerhört viktigt för de ryska affärsmännen att 

minska risken i förhandlingar. Korruption betraktas fortfarande vara ett existerande problem i 

Ryssland, ”the country has high political risk and level of corruption”, vilket ses som en 

svårighet för att bedriva affärer. Vidare anses korruptionen och politiska instabiliteten vara 

drivande faktorer till varför många multinationella företag ännu inte vågat inta den ryska 

marknaden.  

 

När Putin kom till makten höll han ett tal för sina KGB-kollegor i Moskva för tio år sedan. 

Citatet: ”Vi har tagit makten igen, den här gången för alltid” (Froman, 2010) är Putins ord 

som debattörer ansåg vara ett nytt tecken på en ny stormakt i öst. Fortsättningsvis tyder detta 

på att Putin kontinuerligt återvänder till Sovjetunionens gamla ideologi. ”Under hans [Putins] 

första decennium vid makten skriver in honom i en historisk tradition av starka män som gjort 

sitt land mer skada än nytta.” Första uppdraget var att göra sig själv till en rik man vilket han 

lyckades med, skapa maktmonopol, tysta kritiken, stoppa västorienteringen i tidigare 
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sovjetrepubliker är ytterligare mål som mer eller mindre har börjat uppnås. Putin vill inleda en 

upprustning tillbaka till supermaktsstatusen. Stödet för Putins regim av auktoritära metoder, 

statlig styrning och maktmonopol är hög särskilt bland den unga generationen vilket tyder på 

att delar av den sovjetiska tiden saknas i dagens Ryssland.  

 

Artiklar hämtade från Sydow (2009) och Blomgren (2010) anser att dagens Ryssland har 

svåra problem både utrikes och inrikes. Förväntan var att Rysslands utrikespolitik skulle ha 

förbättrats och förändrats främst inom ekonomin. Blomberg (2010) menar att detta inte har 

skett eftersom inrikespolitiken är invecklad, lite påminnande om Sovjetunionens 

inrikespolitik. Detta är grundat i att landets historia har påverkat Ryssland geopolitiskt, 

psykologiskt, mentalt och politiskt, vilket har satt dagens politik i obalans. Argumentet stärks 

av Rosenberg (2009) vars analys skildrar ett Ryssland som försöker upprätthålla sin status 

som stormakt med en ny identitet. Att Sovjetunionen inte var ett imperium som Frankrike och 

Storbritannien, som genom avkoloniseringen förlorade territorier långt från hemlandet, är 

många debattörer ense om. Snarare talar man om att de sovjetiska republikerna som avskiljdes 

från Ryssland och låg geografiskt närmare uppfattades av ryssar mentalt tillhöra ”vårt land”. 

Rysk anda har inte förändrats, faktum är att stormakten Ryssland vill återupptas på nytt.  

 

Efter Sovjetunionens fall, 1991 blomstrade Rysslands medier en tid. Stegvis har många 

medieföretag blivit uppköpta av mäktiga affärsmän som använde dem som rena PR verktyg 

för egen vinnings skull.  Vidare ”omhändertogs” även de ryska kanalerna som visade icke 

lämpligt material enligt Kreml. Detta anses vara ett steg tillbaka i utvecklingen av ett 

demokratiskt land med yttrandefrihet. När Vladimir Putin kom till makten arrangerades ett 

möte med Rysslands mäktigaste redaktörer. Verktyget för att reformera Ryssland var med all 

media som hjälpmedel. Detta resulterade i att de två största medieimperierna, Vladimir 

Gusinskijs och Boris Berezovskijs, köptes upp av staten för att skaffa kontroll över landets 

viktigaste tv-kanaler och bestämma vad som skulle visas på tv. Vidare genererade detta i att 

tidningar och även radiostationer mötte samma öde. Självcensur kom att breda ut sig ännu 

mer vilket tydde på ett mer auktoritärt Ryssland. Fortfarande anses orsaken vara att 

befolkningen präglades av arvet från Sovjetunionen där samhället i Ryssland varken hade 

någon tolerans, kunde föra en kritisk debatt eller möjligheten att uttrycka sig fritt (Aale, 

2006).  

 

Landet i öst saknar idag fullständigt ideologi, enligt Rosenberg (2009), och Ryssland är det 

minst ideologiska landet i världen. I en multipolär värld söker Ryssland att förbli ett 

självständigt center och inte en del av någon annan pol. Det är oerhört viktigt att inse att 

Ryssland vill förbli självständiga. Samtidigt betraktas Ryssland försöka konsolidera med 

närområden runt landet för att kunna upprätta ekonomiska zoner. Upprättelser att skapa 

ekonomiska zoner ska inte ses som en chans att återuppta tiden från Sovjetunionen. Snarare är 

det Ryssland som anser att världen håller på att falla samman. Ryssland uppfattar välden som: 

 

”instabil, bräcklig, att man inte kan lita på regler och normer, att 

internationella institutioner som FN och säkerhetsrådet har förlorat 

kraft och att folkrätten har sina begränsningar” (Lassinantti, 2009).  
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Citatet ovan beskriver Rysslands frustration över situationen i världen idag, utifrån deras 

perspektiv. Att försöka upprätthålla normer och regler ligger till grund för att skapa en mer 

stabil värld utifrån ryskt synsätt (Rosenberg, 2009). 

 

Det har tidigare nämnts att Ryssland är en del av Europa, dock visas en annan sida av detta i 

tryckt media. Enligt Rosenberg (2009) och Lassinantti (2009) var Rysslands inställning till 

EU som integrationsidé positiv, dock vill de inte bli en medlem i EU. Rosenberg (2009) 

argumenterar att Ryssland ser sig själva som en del av ett större europeiskt område. Dock är 

Europas normer, regler och värderingar rörande demokrati mer progressiva i Ryssland. Det 

menas på att Ryssland vill eftersträva modernisering, men vill emellertid inte integrera med 

Europa. Enligt Lassinantti (2009) anses Ryssland ha två utrikespolitiska mål. Det ena är att 

Ryssland alltid varit en stormakt och det är en viktig del av den ryska nationaliteten att detta 

återupptas. Detta hotades när Sovjetunionen upplöstes 1991. Det andra målet är att 

modernisera Ryssland, med syfte att skapa relationer som är gynnsamma för Ryssland. Vidare 

diskuteras det att Ryssland agerar utifrån sin syn på multipolaritet för att skapa en stormakt. 

Tidigare är det nämnt att Ryssland tycker att EU är en viktig handelspartner, dock är de inte 

lika imponerade av säkerhetspolitiken som Europeiska Unionen fortskrider. Enligt Rosenberg 

(2009) anses Ryssland ha väldigt olika värderingar gentemot EU. Trots Sovjetunionens fall 

och att samhället blir mer öppet gentemot övriga världen så finns det fortfarande en 

metaforisk mur uppbyggd runt landet som gör att de fortfarande till viss grad är isolerade. 

Rettman (2010) publicerade artikel “Europe to Help Russia Modernize Economy” vilken 

syftar på att Europeiska Unionen tillsammans med Ryssland ska fastställa en plan för hur 

Ryssland kan bygga vidare sin ekonomi så att de inte endast är beroende av energi och 

naturresurser. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till Ryssland där de viktigaste 

ståndpunkterna är att de ska se över rättssystemet, öka utlandsinvesteringar, öka handeln och 

skapa en grönare ekonomi. För att resultat ska synas så fort som möjligt är EU beredda att 

investera i Ryssland. Ryska maktorgan påpekar att det inte är ett beskydd från de europeiska 

medlemsstaterna utan att ”it is based on principles of equality and mutual benefit”.  

 

Lassinantti (2009) anser att det behövs en grundlig omfattande politisk reform, där politiska 

partier måste starta ”underifrån” och bygga sig uppåt mot ett liberalt parti. Om detta sker har 

Ryssland en chans att bli ett mer modernt, öppet och marknadsorienterat land. Dock finns 

hoten kvar i form av den ryska eliten som indirekt styr samhället. De ser inget behov av att 

modernisera och integrera nationen eftersom de vill återuppta positionen som stormakt.  

 

Korruption är inget som är önskvärt av staten men det är oftast rotat i människors värderingar 

att det är svårt att förändra. Ryssland måste tackla problemet och bli av med det i den 

utsträckning som det är möjligt. Welu och Muchnik (2009) skriver om en undersökning där 

Ryssland, av 180 nationer, rankas som nummer 147 på listan av de mest korrupta länderna. 

”Roughly 50 % of Russians believe corruption is a permanent fact of life, stemming from 

official greed and immortality.” Staten förlorar enorma summor genom korruption och 

oskattade pengar, samtidigt blir det ett stort hinder för utländska investerare. Zaudy (2008) 

menar att premiärminister Putins lagstiftning kan uppfattas som fientlig gentemot utländska 
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ägare och att det är svårare för de att etablera sig. Kan korruptionen inte hanteras och den blir 

till ett alltför stort problem kommer utländska investerare att undvika marknaden och det blir 

svårt för företagen att på ett legalt sätt etablera sig. Av all korruption i Ryssland ligger polisen 

eller militären bakom 50 % av den. Rysslands nuvarande president, Dmitrij Medvedev har 

genomfört en lagstiftning mot korruption och för att förhindra det har han satt en hög prioritet 

på lagen. Det är fortfarande en lång väg att gå till att bli ett korruptfritt samhälle men en 

lagstiftning är ett första steg (Welu & Muchnik, 2009).  

 

”Ryssland är missförstått och vi upplever att det finns tydliga 

spelregler på marknaden. Det som blåses upp stort i västerländska 

medier har ofta en rationell förklaring om man bara orkar gräva 

under ytan” (Zaudy, 2008).  

 

Det som medier rapporterar om är den uppfattning vi får om nationen. Fast det som vi läser, 

ser och hör är en så pass liten del av vad som egentligen sker och i många fall stämmer 

påståendet att ”Ryssland är missförstått” (Zaudy, 2008).  
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6 ANALYS  
 
Nedanstående kapitel kommer beröra analys, utav vår empiri och referensram. I detta kapitel 

kommer vi beröra de kulturella skillnader som finns utifrån svenska företags perspektiv 

genom att analysera och diskutera respondenternas svar. Tryckt medias syn på Ryssland och 

bilden de förmedlar av landet kommer även det att analyseras i kapitlet. Endast de 

dimensioner som har en förbindelse med respondenternas svar kommer att diskuteras.  

 

 

6.1 Kulturskillnader ur företagsperspektiv   

 

6.1.1 Maktförhållande 

Maktdistans är en av Hofstedes (1991) fem kulturella dimensioner som skiljer Sverige och 

Ryssland åt i stor grad. Hierarki är vanligt i Ryssland där det ska finnas en tydlig skillnad 

mellan över- och underordnad något som är rotat ur det kommunistiska tänket. Där innehölls 

makten av en enväldig ledare och det avspeglar sig på organisationerna i samhället. Kultur 

består av flera lager med olika nivåer av kultur och de reflekterar varandra. Makten i det ryska 

samhället var centraliserat till de som styrde och skillnader på människor gjordes; 

överordnade – underordnade, män – kvinnor och rika – fattiga. När den nationella nivån av 

kultur uppbyggd på ett specifikt sätt så formar den även branschkulturen och företagskulturen. 

Företag i Ryssland har makten fördelad efter en hierarki, precis som på nationell nivå, vilket 

gör att makten även här blir centraliserad. Sverige har en olik uppbyggnad där makt utövas av 

en koalition av partier vilket gör att makten inte blir centraliserad i samma utsträckning. 

Företag har en decentraliserad maktfördelning där alla arbetar mer demokratiskt och inte är 

rädda för att ifrågasätta de överordnade. Maktfördelning i Sverige är inte tydlig på samma vis 

som den är i Ryssland och medan underordnade i Ryssland inte ska ifrågasätta sina 

överordnade utan istället visa respekt inför det de förmedlar. I Sverige ska de överordnade ses 

som rådgivare åt de övriga. Att makten är fördelad så pass olika i länderna har att göra med 

ländernas historia.  

 

Det finns otaliga skillnader mellan Sverige och Ryssland gällande maktförhållandet mellan 

chef och underordnade. I de svenska företagen är organisationerna platta, vilket leder till att 

besluten kan tas längre ner. Alla våra respondenter, Sörensen, Carlzon och Hellsén diskuterar 

att inom de svenska företagen tas besluten längre ner i företaget. De anser att orsaken till detta 

är att makt och status har olika betydelser i Sverige och i Ryssland. Maktdistans innebär i 

vilken utsträckning människor i en hierarkisk miljö känner att de kan kontrollera andras 

beteende och i vilken omfattning dessa andra är beroende av lydnad. Sörensen anser att den 

ryska chefen pekar med handen och förväntar sig att de underordnade ska lyda. Denna bild 

stärks även av Carlzon och Hellsén som anser att den ryska chefen har en sådan makt att han 
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praktiskt taget kan styra allt. Fortsättningsvis anser alla tre respondenter att medarbetare inom 

den ryska företagen inte kan påverka vid beslut eftersom organisationerna är pyramidformade, 

vilket innebär att toppen beslutar allt. De svenska maktförhållandena inte är centraliserat och 

har inte lika stor tyngd som det har i den ryska organisationen. Vidare anser Hofstede (2005) 

att status och makt har stor inverkan i det ryska samhället på grund av kommunismens välde. 

Alla ledare inom Ryssland har styrt med järnhand vilket resulterat i att makt och status 

värderades högt. I och med den höga hierarkin resulterar detta även i att byråkratin är ett stort 

problem i Ryssland. Carlzon anser att det finns otaliga varianter av byråkratiska hinder som 

har drabbat flera av deras återförsäljare.   

 

Utöver maktförhållandet mellan chef och underordnad är även status oerhört viktigt i 

Ryssland. Ryssland är beroende av sitt statusvisande. Hellsén diskuterar att status är gärna 

något man visar i Ryssland. Genom att ha status har du även mer makt. Fortsättningsvis anser 

Carlzon att status är viktigt för många även i Sverige, men inte alls lika ”politiskt accepterat”. 

Svenskar är i viss mån nästan rädda att uttrycka sin status och vill gärna förbli neutrala och 

tillfalla en grupp där ”vi-känslan” existerar istället för att stå ut i mängden. Detta argument 

stärks även av Hofstede (2005) som diskuterar att Sverige som land vill ogärna visa sin status 

och maktställning. Eftersom organisationerna i Ryssland styrs av en hierarkisk 

maktfördelning ser vi att den enskilde tjänstemannen inte alltid ser helheten av organisationen 

som de är en del av. Den enskilde tjänstemannen blir tilldelad en arbetsuppgift som den har 

för avsikt att sköta på det sätt som överordnade ger order om, det gör att utövaren får brister 

angående den formella institutionen i stort utan endast är fokuserad på sin del. Vi tror att det 

kan vara en faktor som kan dra till sig korruption och olagliga sätt och på det sättet fortskrida 

en process. Brister utövandet och kontrollen så kan man som person känna sig maktlös och då 

kan korruption och mutor vara lockande att utnyttja för att återigen få kontroll över 

situationen. Korruption och mutor är snabba lösningar i det enskilda fallet och det är svårt att 

se påverkan i det stora hela, speciellt för den enskilde tjänstemannen som från början inte ser 

helheten i organisationen. 

 

Alla tre respondenter förklarar att det finns stora problem inom myndigheternas strikta regler, 

det vill säga att Ryssland är ett kollektivistiskt samhälle. Carlzon anser att myndigheternas 

lagar är ”A och O” i Ryssland.  Även Sörensen anser att företag stöter på hinder i forma av 

myndigheternas lagar. Enligt Hellsén är det viktigt att lagar och regler följs i Ryssland. Alla 

tre respondenter är överrens om att det fortfarande idag sker olagliga sätt för att överkomma 

regler och restriktioner som myndigheterna lagstiftet.  Det är fortfarande vanligt med 

korruption, likaså mutor. Sörensen menar att det kan vara svårt att ändra ryssarnas syn på 

korruption och mutor eftersom det är djupt rotat i deras tradition. Även Hellsén talar om att 

regler är viktiga. Restriktioner, lagar och regler ska följas och Ryssland anser att lagar och 

regler är viktigt så länge det gynnar regeringen. Samtidigt anser Hellsén att även om det 

tillkommer nya regler och lagar är ryssarna experter på att kunna kringgå dessa genom olika 

kryphål eller via den byråkratiska vägen. För att detta skall lyckas krävs det att man har de 

rätta kontakterna och nätverk vilket är oerhört viktigt i Ryssland.  
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6.1.2 Individualism – Kollektivism   

Sverige är ett land med hög individualism gentemot Ryssland som har en struktur mer åt det 

kollektiva hållet. Svenskar arbetar för egen vinnings skull och sätter sig själv främst vilket 

tyder på en större frihet. Ryssland som har sin historia i kommunismen där frihet inte var en 

valmöjlighet är mer kollektivistiska och anser att gruppen är det mest essentiella. Svenskar 

anser att yttrande- och tryckfrihet är viktigt vilket också bevisar friheten som existerar i 

samhället som vi lever i vilket är en kontrast till den ryska kulturen. Aale (2006) förklarar att 

under tiden som Vladimir Putin var president för Ryssland så återupptogs mer av den 

hierarkiska byråkratin men inte till samma gräns som den förut var men en del av friheten och 

individualismen återtogs och betydelsen av kollektivismen blev alltmer påtaglig, vilket vi kan 

anse vara ett steg i fel riktning. Samtidigt är makt något som värderas högt i Ryssland och det 

kan vara ett sätt för presidenten att visa sin makt och status för folket och på det sättet 

generera respekt. 

 

Enligt Hofstede (2005) anses Sverige vara ett individualistiskt land, medan Ryssland är ett 

kollektivistiskt. Genom vår arbetsgång kan vi se att Sverige är ett individualistiskt samhälle 

med vissa kollektivistiska drag. Vi ser likaså, att personlig integritet är centralt i ett 

individualistiskt samhälle även självsändighet och kreativitet har en stark innebörd i Sverige. 

Ändå kan vi inte undvika att konstatera att Sverige är ett kollektivistiskt samhälle. Både 

Hellsén och Carlzon talar ständigt om att Ryssland inte har ”vi-känslan” som vi i Sverige har. 

Detta skiljer sig från Hofstedes (2005) resonemang om att Sverige är ett individualistiskt land. 

Sverige är ett individualistiskt samhälle men att vi gärna vill ha ”vi-känslan” genom att arbeta 

i grupp och kunna bolla idéer med varandra, men i slutet av dagen förmodar vi att man alltid 

sätter sig själv främst och framför gruppen vilket gör att Hofstede har rätt om att vi i grund 

och botten är ett individualistiskt samhälle.  

 

Ryssland anses vara ett kollektivistiskt samhälle. Detta är baserat på kommunismens hårda tag 

om att Ryssland tvingade de ryska invånarna att gruppera sig för att kunna söka trygghet. 

Medborgarna kunde inte heller utrycka sina åsikter eftersom det var strängt förbjudet och 

olämpligt. Vi kan utläsa att Sörensen anser att Ryssland är ett kollektivistiskt land eftersom 

han anser att det ryska folket är tillslutna, osäkra och aningen rädda. Vidare anser Sörensen 

också att tilliten för andra är liten och det ryska folket grupperar sig gärna för att känna 

trygghet och tillit. Det är ibland svårt för en utomstående att få kontakt med potentiella kunder 

eftersom de främst vill hålla sig för sig själva. Raka motsatsen till Sörensens antagande är 

Carlzon som menar på att Ryssland är individualistiskt och inget grupptänkande existerar. I 

Ryssland finns inte en svensk ”vi–känsla”, att jobba kollektivistiskt, utan snarare är det 

individualistiskt tänkande som råder. Hellsén har dock delad åsikt om Ryssland. Hellsén anser 

att Ryssland har ett kollektivistiskt tänkande vilket gör att medborgarna håller samman. Detta 

argument stöds även av Hofstede (2005) som även tyder på att de ryska medborgarna håller 

samman för att känna trygghet. Dock menar Hellsén att samtidigt som det finns en ”vi-känsla” 

i Ryssland har många svårt att arbeta i grupp. Hellsén anser att grupparbeten är ingenting som 

ofta finns med på schemat i ryska skolor och universitet. Mycket sker individuellt och på 

företag med en chef som styr och ställer inom det mesta. Att kategorisera ett land efter 



72 

 

Hofstedes dimensioner kan vara svårt och vi har märkt att ord som ”kollektivistiskt” och 

”individualistiskt” används på ett felaktigt vis. Även om vi i Sverige gärna arbetar i grupp och 

mycket av arbetet som utförs är gruppbaserat är det ändå den individuella prestationen som är 

den essentiella. Varje enskild människa arbetar för sin egen vinnings skull och det är därför 

som Sverige klassas som ett individualistiskt samhälle även om vi kan tyckas vara ett 

kollektivistiskt land. Hellséns citat angående hockeystjärnors villighet att ställa upp och 

representera sitt land i stora mästerskap är ett tydligt exempel på hur kollektivistiska och 

individualistiska ett samhälle kan vara. Det är även påtagligt hur den egna prestationen går 

före den kollektiva i Sverige. I Ryssland är det en ära att få chans att representera sitt land 

medan det i Sverige för vissa klassas som ett ont måste. Vi kan utläsa att Rysslands tankesätt i 

just detta syfte är starkare än Sveriges. För att ett land ska kunna vara en del av den alltmer 

globala världen och kunna uttrycka sig så är det viktigt att landet syns, stora evenemang 

såsom sportsliga mästerskap är ett sådant sätt. Det kan även vara ett sätt att knyta kontakt på 

ett mer affärsmässigt plan då ett gemensamt intresse ger något att diskutera och på det viset 

komma varandra närmre.  

 

Enligt Trompenaar (2003) är Sverige ett samhälle med rådande individualism där tonvikten 

läggs på den enskilda människans initiativ och deras frihet. På motsvarande sätt som Hofstede 

(1991) diskuterar om den svenska individualismen likaledes anser även Trompenaar (2000) 

att Sverige är ett individualistiskt land. Dock skiljer sig Trompenaars (2000)  uppfattning från 

Hofstedes (2005) gällande Ryssland. Trompenaar (2005) anser att Ryssland är ett 

individualistiskt samhälle. Detta på grund av att under kommunismens välde var de ryska 

medborgarna förtrycka och fick inte uttrycka sina tankar och åsikter. I och med att 

Sovjetunionen föll 1991 började invånarna uttrycka sina känslor och visa individualism 

genom att sätta sig själv främst. Att tänka på sig själv och inte på vad som var bäst för 

gruppen var något nytt som inte accepterades under kommunismens styre. Enligt 

respondenterna anser de att Sverige har ett mer kollektivistiskt tänkande, vilket skiljer sig från 

Trompenaars (2000) teori. Carlzon anser att Sverige har en ”vi-känsla” vilket innebär att de 

ogärna vill stå ut ur mängden. Dock anser samtliga respondenter att Ryssland ses som 

individualistiskt. Sörensen talar för att Ryssland inte har samma svenska ”vi-känsla” utan 

snarare antas sätta individen före grupptänkandet. Även Hellsén argumenterar för att Ryssland 

har ett mer individualistiskt samhälle.  

 

Hofstede betonar att kollektivism är gruppens makt och inte statens makt, en stat är indelad i 

flera grupper. Kollektivistiska kulturer kräver en absolut lojalitet till gruppen och beslut som 

fattas ska alltid vara baserade på vad som är bäst för gruppen och inte för individen. En faktor 

som kännetecknar en kollektivistisk kultur är att de har ett gemensamt mål och de står för 

samma saker. Det påvisar att Ryssland är ett land under utveckling och att de tenderar att gå 

mot ett mer individualistiskt samhälle. Graden av individualism är olika mellan och inom 

landet. Respondenternas svar utgår till mestadels från den delen av Ryssland som de är 

bekanta med – och det är de stora städerna. Utvecklingen har gjort större framsteg i städerna 

och respondenternas svar är därmed präglade av den faktorn. Medborgarna är mer 

kollektivistiska, utläser vi, för att de fortfarande till viss del kan vara hämmade att uttrycka 

fritt sina åsikter. Landet blir mer och mer demokratiskt och därför kan vi utläsa att landet blir 



73 

 

mer och mer individualistiskt eftersom det kommer att bli allt viktigare att ta hand om sig 

själv och sin närmsta familj. Vi har tidigare benämnt att vi ser Sverige vara ett 

individualistiskt samhälle, precis som Hofstede och Trompenaar, men med kollektivistiska 

drag. Ryssland är, enligt oss, fortfarande till stor del ett kollektivistiskt land men landets 

utveckling tenderar på att bli mer individualistiskt. 

6.1.3 Osäkerhetsundvikande och kortfristig planering  

Osäkerhetsundvikandet är betydligt högre i Ryssland än det är i Sverige och det beror på att 

Rysslands system är baserat på lagar, regler och restriktioner som måste följas. Det kan vara 

en förklaring till varför även kollektivismen i landet är högre då frihet och eget tänkande inte 

uppskattas. Att följa lagar som finns reglerade minskar även risken för att något oförutsett ska 

kunna ske och de kan förhindra oväntade konsekvenser. Allt sköts efter ett ramverk och det 

kan vi se när vi ser till varför staten övertog makten över all tryckt media i landet. Ifall de var 

ansvariga för det som rapporterades minskade risken för att något oförutsägbart skulle inträffa 

och de fick visa upp en bild av sitt land som de ansåg vara mest lämplig.  

 

Sverige har ett lågt osäkerhetsundvikande. Detta innebär att svenska chefer kan ta mer risker 

och alltid göra sitt bästa. I ett samhälle med lågt osäkerhetsundvikande finns plats för 

individuella åsikter. Detta påstående kan återkopplas med Hofstedes (2005) maktdimension, 

där Sverige tillåter andras åsikter utöver sina egna vid ett beslutsfattande. Respondenterna har 

inte gett direkta svar på hur Sverige anses vara inom denna dimension. Däremot anser både 

Hellsén och Hofstede (2005) att Ryssland har högt osäkerhetsundvikande vilket innebär att de 

undviker risker till varje pris. Ryska affärsmän vill inte ingå affärer som kan medföra risker, 

utan vill ha en tydlig plan på vad som ska ske. Det finns ingen plats för kreativitet, utan allt 

sköts utförligt genom rutiner och noggrannhet. Mutor och korruption godtas i Ryssland för att 

det kan ses som en snabb lösning på eventuella barriärer som kan uppstå och i deras tänk 

minskar osäkerheten. Mutor är därför något som vi kan se påverkar Rysslands 

osäkerhetsundvikande. Carlzon påpekar att mutor används för att överkomma och kringgå de 

strikta lagar och regler som finns. Det påvisar att ryska affärsmän använder sig av mutor för 

att minska osäkerhetsundvikandet medan vi istället tror att effekten blir tvärtom. Har man en 

gång mutat är det svårt att frånkomma det vid ett senare tillfälle. De man betalar mutor till 

uppfattar det som att ett företag är villigt att betala för tjänster på ett illegalt vis, de informella 

lagarna överskrider då de formella. Det är lätt för företag att hamna i en ond cirkel där det är 

lätt att man tappar kontrollen över det man betalade för att kontrollera. Osäkerheten blir enligt 

oss större om man använder sig av mutor. Även om det är en del av systemet i Ryssland att 

använda sig av mutor så är det säkrast, enligt respondenterna, för svenska företag som vill 

etablera sig på marknaden att göra det på ett korrekt vis för att nå så stor framgång som 

möjligt och växa på långsikt. 

 

Samtliga respondenter anser att den största kulturella skillnaden inom affärsvärlden är 

planering. Detta visar att det är spår som sitter kvar sedan landet styrdes av planekonomi där 

efterfrågan inte styrde det som producerades utan allt planerades i tid framåt. Ett land går inte 

från planekonomi till marknadsekonomi över en natt utan det är en process som kommer ta 
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tid. Planering är givetvis bra och det är viktigt att planera så länge man lämnar utrymme för 

kunders önskemål. Ett hinder, som vi kan se, är att planeringen sker för mycket åt hur det var i 

landet tidigare, där order uppifrån hierarkin bestämde kvantiteten av det som framställdes. Det 

är viktigt att vara tillmötesgående till sina kunder för att locka fler samarbeten till landet. 

Enligt Hofstede (2005) erhåller både Sverige och Ryssland en kortfristig planering dock att 

Sverige emellanåt lutar åt en långfristig planering. Enligt våra respondenter anser alla att 

Sverige har en långfristig planering när avtal eller förhandlingar ska ske. Hellsén menar att 

svenska företag försöker planera sina resurser och åtaganden under hela året, medan planering 

av affärsverksamhet sker ganska spontant och allteftersom i Ryssland. Bränderna släcks när 

de uppstår. Vidare diskutera Hellsén att antingen ska det ske direkt eftersom de har bråttom 

eller så planerar man för fem år framåt. Detta kan enligt oss vara ett sätt på hur man som 

företag och affärsman försöker sig på en omställning från planekonomi till marknadsekonomi. 

När planekonomi rådde i forna Sovjetunionen planerades det i fem år framåt, det kan vara en 

faktor till varför de vill kvarhålla det för det minskar osäkerheten. Enligt oss blir Hellséns svar 

om deras agerande svart eller vitt. Antingen ska det ske långt framåt, planeringen är central 

och tendenser från det forna samhället lever kvar eller ska det ske så fort som möjligt. Att det 

ska ske snabbt tolkar vi som ett försök till en omställning för att tillmötesgå kunders efterfråga 

och om det sker så snabbt som möjligt så kan inget oförutsätt inträffa från stunden då det blev 

bestämt. Det finns sällan något mellanting. En typisk dålig rysk planering är att man kontaktar 

sin affärspartner med kort varsel och kräver ett beslut oerhört snabbt. Samma sak gäller om 

man vill boka möte med någon i Ryssland kan man inte göra detta i god tid för då finns det 

ingen som vet vad de har planerat. Även Sörensen anser att det ibland är svårt att göra 

långsiktiga planeringar med ryska affärsmän. Affärerna planeras oftast kortsiktigt vilket leder 

till att ryssarna kan minimera risker. Ryska affärsmän gör det mesta för att undvika osäkra 

affärer och ovissheter. Vidare anser Carlzon att ryska affärsmän har ett mer kortsiktigt 

tänkande än i Sverige. Samtliga respondenter talar emot Hofstedes (2005) teori att Sverige 

skulle inneha en kortsiktig planering. Vi förstår att våra respondenter visar en klarare bild av 

Ryssland och Sveriges planering. Vidare antar även vi att Sverige har en mer långsiktig 

planering. 

6.1.4 Universalism – Partikularism   

Enligt Trompenaar (2000) är det svenska samhället ett samhälle med rådande universalism. 

Detta betecknar att rutiner, lagar och restriktioner är oerhört viktigt. Speciellt inom 

affärsvärlden anser svenskar att det är oerhört viktigt att följa kontrakt och avtal. Vidare anses 

Ryssland inneha partikularism. Detta innebär att personliga relationer står över lagar och 

regler. Dock stämmer detta inte överens med bilden respondenternas perspektiv. De anser att 

lagar står över allt annat, till och med personliga relationer. Carlzon anser lagar och regler är 

oerhört viktiga i Ryssland och även Sörensen argumenterar för att det ryska samhället styrs av 

lagar och det är viktigt att ha myndigheterna på sin sida. Hellsén anser att eftersom byråkratin 

och hierarkin fortfarande finns kvar i Ryssland genererar detta till oerhörda påtryckningar från 

de ryska myndigheterna. De regler som är lagstiftade ska följas för att gynna regeringen. 

Dock anser samtliga respondenter att det alltid finns kryphål i form av mutor och korruption 

som överkommer det lagstiftningen. Mutor och korruption kan vara en anledning till varför 
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personliga relationer värderas högre men att respondenterna motsätter sig den bilden av 

Ryssland eftersom det inte är formellt korrekt. Mutor är något som sker informellt och som 

inte diskuteras öppet. Vi vet givetvis inte om så är fallet med just våra respondenter utan det 

är bara en tolkning om hur det skulle kunna vara för att stödja Trompenaars dimension. Utgår 

vi från respondenternas svar ser vi att partikularism inte passar som beteckning på det ryska 

samhället, snarare har de ett universalt samhälle där lagar och regler är oerhört viktiga. Det är 

komplicerat att få en klarhet i hur det i verkliga livet är eftersom mutor och korruption inte 

diskuteras öppet utan det är något som sker mellan två parter och stannar mellan dem. Vi vet 

inte i vilken utsträckning detta är utbrett, om det ökar eller minskar i omfång.  

6.1.5 Neutrala – Emotionella och Diffusa relationer 

Trompenaar (1993) anser att Sverige är ett neutralt land med invånare som sällan visar sina 

känslor. Deras känslor är kontrollerade och sansade. Vidare kommunicerar de inte med 

främlingar eftersom de inte känner ett emotionellt band. Ryssland anses dock visa mycket 

känslor och beskrivs som emotionella. Det är även oerhört viktigt att ha en stabil relation med 

en partner innan affärer slutförs. Enligt Carlzon antas Sverige vara ett neutralt land. Svenskar 

är i viss mån nästan rädda att uttrycka sin status eller makt och vill gärna förbli neutrala och 

tillfalla en grupp där ”vi-känslan” existerar istället för att stå ut i mängden. Fortsättningsvis 

beskriver Carlzon att svenska affärsmän är rädda för konflikter, vilket de gärna undviker. 

Raka motsatsen är Ryssland där konflikter ska lösas omedelbart och de ryska affärsmännen är 

inte rädda för att möta konflikter. Snarare ses detta som nödvändigt för att utvecklingen av 

affärsrelationer ska fortskrida. Carlzon anser att ryska affärsmän gärna uttrycker sina känslor 

och åsikter speciellt om de innefattar en maktposition. Sörensens och Hellséns åsikter skiljer 

sig från både Carlzon uppfattning och Trompenaars (2000) studie. Sörensen menar att ryska 

folket är tillslutna, osäkra och en aning rädda och de visar helst inte sina känslor för 

främlingar. Hellsén anser att utomstående länder kan anse att ryssar är tillslutna, gråa och 

tråkiga men egentligen är det ryska folket tvärtemot. De är mycket humoristiska, öppna och 

visar mer än gärna sina känslor dock först när en relation existerar. Det som hindrar de från att 

vara mer öppna är språkbarriärerna, det är lättare att visa känslor för någon man känner 

samhörighet med. Vi utläser att Hellsén försöker påvisa det ryska folket som mer emotionella 

än vad de i själva verket är. Det är givetvis lättare att visa känslor när en relation redan 

existerar, det är inte något som är ett undantag för Ryssland. De flesta människor brottas med 

hinder som språk och ju djupare en relation är ju mer känslor visar man.  

 

Enligt Trompenaar (2000) har både Ryssland och Sverige en diffus kultur. Detta innebär att 

privatlivet och arbetslivet går hand i hand samtidigt som de även har ett slutet privatliv. Enligt 

Carlzon finns det en klar likhet mellan det svenska och ryska folket. Denna likhet innefattar 

en diffus kultur. Båda länderna anser att privatlivet och arbetslivet går hand i hand, samtidigt 

som de är oerhört slutna i sitt privatliv. Enligt Carlzon är familjelivet och familjen oerhört 

viktigt i Ryssland. Det är familjen man vänder sig till för att finna stöd och trygghet. 

Samtidigt anser Sörensen att relationer inom affärslivet är oerhört viktiga för framtida affärer 

och kontrakt. Även Carlzon anser att det är vitalt att ha en god och stabil relation för att kunna 

fortskrida med framtida förhandlingar.  
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6.1.6 Åstadkommande – Tilldelad status  

Trompenaar (2000) anser att status i Sverige åstadkommes och status mäts genom prestationer 

och insatser, det vill säga hur väl uppgifterna är genomförda. Chefspositioner är inte beroende 

av status, rank eller familjens bakgrund och position i samhället. I det ryska samhället är 

status oerhört viktigt och tilldelad där status är medfött och mäts i lojalitet. Fortsättningsvis är 

status baserat på kön, ålder, kunskap och social beskaffenhet. I och med detta mäts status i 

lojalitet mot de överordnade. Samtliga respondenter anser att status är en viktig del av den 

ryska kulturen. Eftersom organisationerna är pyramidhierarkiska innebär detta att chefen 

innefattar en stor makt och status. Carlzon anser att maktförhållandet mellan chef och 

underordnad har sin huvudsakliga utgångspunkt i status. Även Hellsén anser att status är 

centralt i den ryska kulturen och diskuterar vidare att den största kulturella skillnaden mellan 

Sverige och Ryssland är synen på makt och status. Det är viktigt för en chef att ha materiella 

ting som bevisar i hur stor utsträckning man innehar status. Hellsén menar att status oftast är 

något som är medfött och tilldelas inte till vem som helst. I Sverige har status en mer neutral 

inverkan inom affärslivet. Hellsén förespråkar att svenskar gärna vill visa sin status men att 

det neutraliseras genom Jantelagen och andra oskrivna regler. Carlzon anser att eftersom 

företag i Sverige innefattar platta organisationer betyder status och makt inte särskilt mycket. 

Istället uppmuntras medarbetare att komma med förslag till chefens idéer. Dock fortsätter 

Carlzon att beskriva att status kan vara viktigt för många i Sverige men det är inte alls lika 

”politiskt accepterat”. Svenskar är i viss mån nästan rädda att uttrycka sin status och vill gärna 

förbli neutrala och tillfalla en grupp där ”vi-känslan” existerar istället för att stå ut från 

mängden. Sörensen anser även han att status och makt är centraliserat i Ryssland. Inom den 

ryska kulturen är det chefen som bestämmer allt och det finns inget utrymme för 

medarbetarna att uttrycka sin åsikt. Anledningen till detta enligt Sörensen är att Sverige har 

platta organisationer där status inte nödvändigtvis anses som viktig. Vi kan se att, som 

Hellsén uttrycker sig, att fler svenskar skulle vilja visa sin status i samhället. Dock eftersom 

Jantelagen existerar så försöker Sverige att neutralisera begrepp som status och makt. Även 

Sveriges sätt att vara neutral har haft en stor inverkan på att inte stå ut från mängden. 

Dessutom kan vi se att vara neutral är något som ligger i den svenska kulturen. Sverige, som 

land, tar numera oftast en så neutral position som de kan – i den mån som det går att vara 

neutral vill säga.  

6.1.7 Tidperspektiv  

Enligt Trompenaar (2000) har Sverige ett långsiktigt tidsperspektiv. Detta innebär att Sverige 

har en stor entusiasm inför framtida planeringar. De använder dåtidens kunskaper för att 

planera framtiden och undvika misstag. Ryssland anses inneha en kortsiktig tidsplanering där 

de inte strävar efter en framtida planering. De är fast i dåtidens tidsperspektiv och har en 

tendens att planera utifrån historiens inverkan. Respondenterna uttrycker att det är en stor 

skillnad mellan Sveriges och Rysslands tidsperspektiv och planering. Carlzon anser att de 

ryska affärsmännen har en kortfristig planering och att de har ett mer kortsiktigt tänkande än i 

Sverige. Dock finns även inslag av långsiktig planering, speciellt inom nyetablerade företag 

som förstår innebörden med att ha en långsiktig plan över företags mål. Sörensen anser att det 



77 

 

finns svårigheter med att göra långsiktiga planeringar med sina kunder. Kortsiktiga 

planeringar föredras eftersom ryska affärsmän vill undvika risker och osäkerheter. Även 

Hellsén argumenterar för att den största kulturella skillnaden mellan Sverige och Ryssland 

inom affärsverksamhet är just tidsperspektivet. Ryska affärsmän är mycket måna om att 

planering ska ske på kort sikt för att undvika risker. Enligt Hellsén har Sverige en långsiktig 

planering där företag försöker planera sina resurser och åtagande under hela året. Vidare 

diskuterar Hellsén att ryska affärsmän har olika syn på hur en planering ska ske. Aningen ska 

det ske direkt eftersom det är bråttom eller planerar de fem år i förväg. Enligt Hellsén innebär 

en dålig rysk planering att man kontaktar sin partner på kort varsel och förväntar sig snabba 

svar.  

 

Samtliga respondenter med stöd av Trompenaars studie anser att Sverige har ett långfristigt 

tidsperspektiv vilket är en motsats till Hofstedes motsvarande kulturdimension. Vi är överrens 

med majoriteten att Sverige gärna föredrar ett mer långsiktigt planerande, vi föredrar 

relationer framför ett snabbt resultat. Ryssland har ett kort tidsperspektiv, vilket vi har 

diskuterat tidigare att det beror på deras tidigare planekonomi. Carlzon påpekar att 

nyetablerade företag förstår vikten av att ha en mer långsiktig planering för att kunna uppnå 

de resultat som företagen sätter upp som mål. Kundrelationer blir alltmer vanligare för företag 

och det är viktigare att upprätthålla ett förhållande eftersom gamla kunder tenderar att vara 

mer lojala mot företaget. Dessutom kostar det idag mer att hela tiden leta nya kontakter än vad 

det kostar att underhålla de man redan har. Carlzon och Sörensen förklarar båda två vikten av 

att kontinuerligt besöka kunderna som de har i Ryssland.   

 

6.2 Ryssland i tryckt media  

 

Kultur är ett brett och komplext begrepp där kultur består av flera nivåer. I denna uppsats tas 

de kulturella skillnaderna och likheterna upp på en nationell nivå mellan Sverige och 

Ryssland. Den nationella kulturen består av grundprinciper och regler som gäller för en 

nation, beteende anses även vara en del av den nationella kulturen.  Genom att använda 

nationell kultur som utgångspunkt kunde vi undersöka vilka stora skillnader och likheter som 

finns mellan våra utvalda länder; Sverige och Ryssland (Hollensen, 2007).  

 

Hofstedes (2001) illustration av en lök, the onion diagram, visar tydligt hur djup kultur är 

invant hos människor, den visar att värderingar är något vi lär oss undermedvetet ända sedan 

barndomen. Det gör kulturen svår att förändra och det tar generationer att förnya traditioner, 

normer och värderingar. Sovjetunionen visar tydligt på detta då tankar, åsikter och 

värderingar fortfarande lever kvar i dagens mer utvecklade Ryssland. Rosenberg 

argumenterade bland annat att kommunismen är en del av Rysslands tankesätt än idag och att 

även om Sovjetunionen, som nation, försvann över en natt så gjorde inte kommunismens 

värderingar det, som lever vidare hos befolkningen. Generationer som växer upp anammar det 

som deras förfärar förespråkade och levde efter. Carlzon, Sörensen och Hellsén anser alla att 

den nya generationen som växer fram i Ryssland i dagens samhälle är mer benägna att ha ett 
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mer öppet sinne och att vara mer mottagliga för den västerländska kulturen. Vi ser att detta 

inte är något som är unikt för Ryssland, eftersom världen är under ständig utveckling och 

globaliseringen gör det lättare att influeras av andra kulturer. Generationerna i Ryssland som 

växer upp utan att vara påverkade av kommunismen på samma sätt som deras förfädrar var är 

mer villiga att förändra och leva i ett öppet och fritt samhälle med influenser från västvärlden 

eftersom det är det samhället som de känner till. Precis som kärnan i the onion diagram 

beskriver kan en del av Rysslands värderingar och agerande verka föråldrat, men om man ser 

till hur historien har varit i landet så urskiljer man att värderingar har sitt ursprung därifrån 

och även förklaring till varför.  

 

Värderingar visar motpoler där en av dem framställs som bättre än den andra. Här kan vi se 

tydliga skillnader mellan Sverige och Ryssland. I Sverige råder det demokrati, 

marknadsekonomi, frihet och yttrande- och tryckfrihet. Ryssland tenderar att gå mer och mer 

åt samma värderingar som i Sverige även om det kommer att ta tid att förändra. Det är ett land 

med en historia som är kontrast till Sverige med diktatur, planekonomi, isolation och 

kontrollerad media. Det visar stora skillnader på hur olika våra kulturer är i grund och botten. 

Det tar tid att förvandlas från ett kommunistiskt samhälle till en demokrati, men formellt går 

det snabbare än att ändra människors värderingar gentemot att leva i en demokrati. 

Generationer har levt under kommunismen och de har ingen uppfattning om hur det är att leva 

i ett samhälle uppbyggt på andra värderingar utan de anser att det är det bästa sättet ett 

samhälle kan vara uppbyggt på. Kommunismen ifrågasätts från oss i Sverige, och andra 

länder, men det är viktigt att påminna sig själv att vi egentligen inte har en aning om hur det 

är. Vi, i Sverige, lever i tron att vårt samhälle fungerar bra och vi är nöjda med vår öppenhet, 

vår rätt till att yttra oss och mer regel än undantag ifrågasätter vi. Det är självklart att kulturen 

och samhället vi lever i också har nackdelar men det är lättare att blunda för dem och inbilla 

oss att vår kultur och vår uppbyggnad av samhället är den som borde eftersträvas av andra. 

Precis som Chrusjtjova (2004) beskriver så spelar det ingen roll under vilket styre vi lever för 

det finns i människans natur att vara missnöjd och hela tiden försöka uppnå något som är 

bättre än det man redan har.  

 

Den bilden vi har av ett kommunistiskt samhälle är formad av de fördomar vi har och av det 

som rapporteras om det. Tryckt media, precis som övrig media, har en otrolig makt som kan 

omkullkasta vår uppfattning om saker vi hade en stark tro om. Makthavare i kommunismens 

Sovjetunionen bestämde vad som skulle rapporteras om landet inom landets gränser men även 

till övriga världen och givetvis får ett beslut som det negativ publicitet i media som står 

utanför. För länder utanför så klingar det väldigt destruktivt att staten bestämmer vad som ska 

offentliggöras och det får en än större negativ bild om landet. Samtidigt så menar våra 

respondenter att Ryssland belyses på ett relativt korrekt sätt av svensk tryckt media. Hellsén 

argumenterar ett steg längre och anser att det generellt är de negativa nyheterna som 

återspeglas. Detta är givetvis inte enbart för Ryssland utan i nyhetssammanhang så rapporterar 

media om negativa nyheter. Positiva nyheter belyses enbart endast när det går att sätta det 

egna landet främst, det vill säga när det går bra för Sverige då vill all sorts media rapportera 

och sprida de goda nyheterna.  
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Ryssland är i många fall underskattat och undervärderat enligt flera debattörer och vi stämmer 

in i det påståendet. Fördomar mot Ryssland, som oftare än sällan används som synonym till 

Sovjetunionen och allt de stod för, lever vidare för oss också. Tryckt media målar upp 

Ryssland som villig att ta över Sovjetunionens roll från förr – att bli en mäktig makt som 

inger respekt och som är omöjlig att nå för andra. Vi vill gärna tro eller låta oss bli inbillade 

att Ryssland är en fientlig aktör som inte kan bli påverkad. Verkligheten i det ryska samhället 

är förmodligen en helt annan. Berntson (2010) klargör att svenskarnas syn på landet i öst är en 

fientlig aktör som har som mål att återigen bli en stormakt, en stormakt som ingen kan 

påverka. På samma sätt som kommunismen fortfarande präglar de ryska medborgarnas 

värderingar så vill tryckt media i Sverige måla upp den bilden av Ryssland såsom deras 

värderingar har lärt dem att se på landet. Zaudy (2008) förklarar att landet är missförstått, 

medier i västvärlden förstorar händelser men orkar man ta reda på orsaken till det så får man 

reda på en rationell förklaring. Det gör att det kommer ta generationer av svenskar innan 

Ryssland ses som det land det är idag och inte vara en skugga av forna Sovjetunionen.  

 

Froman (2010) visar att stödet för Putin och hans regim, under hans mandatperiod, var särskilt 

högt bland den unga generationen och det tyder på att delar av den sovjetiska tiden saknas. 

Den unga generationen vill ha ett starkt land. Det är inget speciellt för Ryssland utan ett land 

ska visa sig vara starkt och klara sig på egen hand. Putins många uttalanden tyder på att han 

vill skapa en ny stormakt och det gör att de yngre generationerna tar till sig hans budskap 

eftersom de är kollektivistiska och i behov av en stark ledare. En stark ledare och att arbeta 

tillsammans gör att osäkerheten förminskas och folket blir då trygga. Rosenberg (2009) menar 

att rysk anda inte har förändrats utan den har mer tagit ett nytt utseende. Ett utseende som 

passar till den mer moderna och utvecklade värld vi lever i idag. Det påvisar att Ryssland 

återigen vill tillhöra eliten i världen. Den ryska mentaliteten är stark och de är förenade i att 

tillhöra ”vårt land”. De vill vara en del av kollektivet, de vill arbeta gemensamt för att på så 

sätt uppnå så stora mål som möjligt och med en vision av att än en gång bli en supermakt. Att 

den ryska andan ska ha förändrat sitt yttre kan ses vid att makthavarna förändras. Tidigare, 

under kommunismens styre i Sovjetunionen, så var allt (media och företag) statligt ägt och 

centralt kontrollerat av en mäktig regent. I Ryssland är det mäktiga affärsmän som äger den 

tryckta median och på det sättet kan de kontrollera vad som rapporteras. De vill givetvis inte 

att något negativt som skulle kunna skada de själva skulle läcka ut och självcensuren blir 

påtaglig. Ryssland förändras hela tiden, precis som Sverige, och maktdistansen blir mindre 

centraliserad. Sörensen menar att landet präglas av sin historia och allt som skrivs inte är sant 

men ändå så förmedlas en riktig bild av landet.   
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7 SLUTSATS  
 

I uppsatsens avslutande kapitel kommer syftet att besvaras, samt de frågställningar som 

behandlades i problemdiskussionen. Slutsatserna är baserade på en sekundärdataanalys och 

analys av primärdata vilka finns i empirin. Även uppsatsens teoretiska ramverk behandlas.  

 

 

7.1 Besvarande av problemformulering 

 

En människa har något som gör just den unik och det är dennes historia, intresse och 

framförallt personlighet. Hur kan man då beskriva att vi agerar så olika? Människor använder 

oskrivna regler för hur man beter sig och det skiljer sig från land till land, från individ till 

individ. Oskrivna regler kan betecknas med kultur och det är det som enar människor. Kultur 

gör att vi känner närhet, samhörighet och dessutom delar vi värderingar.  

Kultur är något som är svårt att definiera för oftast är det något som speglas under ytan och 

enligt Hofstede och Trompenaar är det inlärda värderingar. Vidare handlar kultur om 

omedvetna normer, värderingar och traditioner som är underliggande faktorer vilka bidrar till 

ett visst beteende. Kultur återges olika eftersom det grundar sig i historien och historien ser 

olika ut från nation till nation. Det tar lång tid att skapa förståelse för en annan kultur eftersom 

kultur är något som är inlärt och har sina rötter långt bak i tiden. Vi kan acceptera 

kulturskillnader utan att vi behöver förstå oss på dem medan andra skillnader behöver 

förståelse innan vi kan acceptera dem. Vissa skillnader kan vid första anblick vara totalt 

oacceptabla och det kan vara svårt att begripa hur kulturen kan se ut på ett visst sätt. Historien 

till hur vissa drag i kulturen kan te sig gör att förståelsen växer sig starkare. Det är svårt för 

svenskar att förstå hur kommunismen kunde få sitt fotfäste i forna Sovjetunionen och hur 

människor accepterade att leva under de förutbestämde villkoren som makthavarna bestämde. 

Precis som det var svårt för oss att förstå det så är det svårt för det ryska folket att förstå sig på 

den friheten vi har. Frihet för svenskar är något som är positivt och som leder till en massa 

valmöjligheter där vi själva är ansvariga för att fatta ett beslut som bäst gynnar den enskilda 

individen. För ryska människor är frihet något som förknippas med osäkerhet. De vill göra det 

som är bäst för gruppen, för kollektivet, och dessutom ska en stark ledare, högt i hierarkin, 

fatta beslut som är de mest lämpliga. På grund av att kultur grundar sig i historien så blir det 

svårt för en utomstående att skapa en förståelse för något som i vissa avseenden kan anses 

vara föråldrat. Nya influenser påverkar hur en kultur ter sig och dagens globalisering gör att vi 

är under konstant påverkan, trots att vi är i ständig förändring är det svårt att i grund och 

botten influera den. Detta ser vi i dagens Ryssland som fortfarande lever efter värderingar från 

sovjettiden.  

 

Vi finner Ryssland och dess kultur intressant och vi som författare, såsom många andra, har 

förutfattade meningar om det stora landet i öst. Hofstede och Trompenaars studier ger en 
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förenklad bild av hur verkligheten ser ut, de visar på hur skillnader ser ut i samhället och inte 

hos individen. Hur samhället avspeglas för omvärlden och uppfattas av andra kulturer beror i 

mångt och mycket på den tryckta median. Det är vad tryckt media rapporterar som vi tror på 

och det är utifrån det som vår bild skapas. All typ av media har en enorm makt och kan 

nästintill förvränga en bild och få majoriteten av folket att tro att en sak förhåller sig på ett 

annorlunda sätt än det i själva verket gör. Eftersom staten under kommuniststyrelsen i 

Sovjetunionen bestämde vad som rapporterades från landet har detta medfört att vi har fått en 

förvrängd uppfattning. Trots att landet blev friare och mer öppet så kontrollerades fortfarande 

medierna och rapporteringen kan till viss del ha blivit missvisande. Genom dessa två studier 

genomförda av Hofstede och Trompenaar förstår vi de kulturella differentieringarna och 

avvikelserna i Sverige och Ryssland samt hur kulturen har förändrats i Ryssland från 

sovjettiden till dagens Ryssland, om den har gjort det. Problemet med de kulturella 

skillnaderna mellan Sverige och Ryssland är de fördomar som länderna antas ha. Detta 

medför generalisering och ger en felaktig bild av staterna vilket leder till att länderna bemöts 

som stereotyper. Genom att anta en generalisering mot dessa länder kan man inte inta någon 

annan synvinkel för att ändra sin uppfattning och barriärer uppstår. 

 

 

- Hur ser de kulturella skillnaderna ut mellan Ryssland och Sverige utifrån 

Hofstedes och Trompenaars dimensioner? 

 

 

De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Ryssland ligger enligt Hofstedes och 

Trompenaars studier rotade i historien. Eftersom Sverige har haft en historia med balans och 

fåtal krig i modern historia samt har en rådande demokrati innebär detta att begrepp som makt 

och status är decentraliserat.  Ryssland har enligt Hofstedes och Trompenaars studier haft en 

historisk obalans och under den moderna historian så har makten varit koncentrerad till 

enväldiga makthavare som har styrt landet med en järnhand. Detta har genererat i att Ryssland 

än idag har byråkrati och hierarki som influerar kulturen och hur samhället ser ut.  

 

Utifrån Trompenaars (2000) och Hofstedes (1991)  studier fick vi besvarat att skillnader 

mellan länderna låg i deras bakgrund och historia. Historisk balans, i Sveriges fall, bidrog till 

låg maktstatus, lågt osäkerhetsundvikande samt att tidsorienteringen blickar framåt. Folket 

vågar helt enkelt att planera för en framtid, de planerar för sin framtid. I Sverige har vi inte 

varit underordnade en mäktig regent om kontrollerat oss utan vi har blivit inlärda att det är 

accepterat att yttra sig fritt och att sätta sig själv främst. Egen lycka är mer essentiellt än 

gruppens. Ryssland visade sig vara den totala motsatsen. I och med att Ryssland har haft en 

historisk obalans bidrar detta med att landet fortfarande är kontrollerat, byråkratiskt och att 

makten i mångt och mycket är centraliserad runt enstaka personer. Enligt vår uppfattning var 

resultaten på både Hofstedes (1991) och Trompenaars (2000) studier väntade för de båda 

länderna.  Dock finns det otaliga skillnader mellan Ryssland och Sverige som Hofstede och 

Trompenaars studier bevisar. Det är viktigt att inse att trots att globaliseringen ökar och 

samma värderingar sprids är det viktigt att fortfarande behålla sin kulturella individualism. 

Bilden av de kulturella skillnaderna i Ryssland idag jämfört med sovjettiden har inte ändrats 
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påtagligt mycket. Trots att kommunismen föll som statsskick 1991, finns kommunismen 

fortfarande kvar i medborgarnas invanda beteende. Även tryckt media beskriver Ryssland 

som ett land som är i behov av reform. Enligt oss är detta inte en förvåning, snarare en 

bekräftelse att dagens Ryssland fortfarande är kontrollerat, isolerat och byråkratiskt.  

 

 

- Hur ser de kulturella skillnaderna ut mellan Sverige och Ryssland utifrån svenska 

företags perspektiv? 

 

 

Vi kan se att företag speglar hur landet och samhället i helhet urskiljs. Ryssland är ett 

kollektiviskt land där en stark ledare styr och de har ett högt osäkerhetsundvikande vilket gör 

att de följer lagar och regler. Samma hierarkiska uppbyggnad är noterbar i företagen. Makten 

är centraliserad och de underordnade finner sig i detta då de gärna blir tillsagda vad som ska 

utföras av en kraftfull ledare. Sverige och svenska företag återspeglar sig på ett liknande sätt 

där behovet av en auktoritär ledare inte existerar och folket, och arbetarna, inte är rädda för att 

uttrycka sin åsikt och att ifrågasätta.  

 

Enligt respondenternas svar är den största skillnaden mellan Sverige och Ryssland rotat i 

uppskattningen angående begreppen makt och status. Begreppen har olika betydelse i Sverige 

och Ryssland och därför appliceras de olika inom en organisation. På grund av att Ryssland 

fortfarande är byråkratiskt och innefattar en hierarkisk organisationsform vilket är raka 

motsatsen till hur det förhåller sig i Sverige, där organisationerna är platta. Enligt 

respondenterna är status en central kulturell skillnad mellan Sverige och Ryssland. Chefer i 

Ryssland har en oerhört stor makt vilket genererar status att de praktiskt taget kan beordra en 

underordnad till att göra vad som helst. Vi kan, på grund av att status är en viktig del i den 

ryska kulturen, se att lagar och regler appliceras olika för olika grupper. De med makt undgår 

restriktioner till större del än de utan makt och status. En bra utbildning ger högre status vilket 

i sin tur ger förtur i arbetslivet och även i livet. Den som har makt har även rätten på sin sida. 

Rättigheter och styrka är faktorer som kommer med makt vilket genererar i ytterligare makt. 

Bilden i Sverige är annorlunda, här uppfattas status som mindre viktigt och de underordnade 

har en chans att vara inflytelserika vid viktiga beslut. Status i Ryssland är något som 

eftersträvas av folket och de som har det vill gärna visa det. I Sverige är vi mer lågmälda och 

det anses skrytsamt att skylta med sin status på ett uppenbart vis. Det är en del av den svenska 

kulturen att hålla en så låg profil som möjligt.  

 

Regler är viktiga för ryska anställda för de känner sig trygga när de arbetar utefter ett 

ramverk. Skulle något oförutsätt inträffa kan de hänvisa till de formella regler de blivit 

tillsagda att följa. Det påvisar att om reglerna inte skulle respekteras och följas så är det inte 

reglerna som det är fel på utan istället de som inte accepterar dem – arbetarna. Osäkerhet 

förhindras med hjälp av strikta regler och det på grund av att osäkerhet kan uppfattas som ett 

hot. Regler är ett sätt att införa trygghet på vilket gör att underordnade får konkreta direktiv 

som är enkla att följa och uppfylla.  
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Uppfattningen angående Rysslands tidsperspektiv uppfattar respondenterna skilja sig från 

Sverige. De menar på att Sverige har en långsiktig tidsplanering medan Ryssland fokuserar på 

att planera för en kortare period. Detta medför svårigheter för våra respondenter när 

förhandlingar, kontrakt eller affärer ska fortskrida. Det är också förknippat med ländernas 

respektive historia. I Ryssland var allt förut bestämt centralt och order dirigerades ut och 

planen var över fem år. Egna initiativ uppskattades inte vilket har gjort att man idag hellre vill 

att affärer ska ske så snabbt som möjligt för att förhindra att oförutsedda händelser ska 

påverka affären.  

 

Kulturella skillnader utifrån ett företagsperspektiv har mycket gemensamt med historien, 

givetvis. Det går att dra paralleller till varför ett lands företag vill agera på ett visst sätt. 

Ryssland vill gärna, som skrivit, agera snabbt för att minska osäkerheten. Det påvisar att de 

ännu är oerfarna att stå på egna ben. Från att ha varit styrda och blivit tillsagda hur företaget 

ska skötas och vad som ska produceras så måste de nu klara sig på egen hand. Genom att 

slutföra en affär så snabbt som möjligt så är risken liten att slumpartade företeelser stör 

förhandlingarna. Svenska företag är villiga bygga vidare. Det är viktigare med långvariga 

relationer än snabba pengar via en snabb affär. Relationer är värda mer pengar i slutändan än 

vad ett flertal snabba förhandlingar leder till. Vi kan se att ryska företag förstår vikten av 

relationer och de börjar bli mer villiga att satsa för en framtid. Världens globalisering gör att 

konkurrensen ökar vilket gör att företag anser att bra förhållande företag emellan är viktiga att 

vårda.  

 

 

- Vilken bild förmedlar tryckt media av Ryssland? 

 

 

Fortfarande förmedlar tryckt media en negativ bild av Ryssland. Landet uppmålas ständigt 

som isolerande, kontrollerande med en högt rådande hierarki och byråkrati. Samtliga 

respondenter anser att trots denna negativa uppmålning av Ryssland finns det en del sanning 

av det som skrivs i media. Allt är inte sanning med det mesta som skrivs idag visar ändå på 

hur Ryssland ser ut. Tryckt media har en tendens att vinkla nyheter så att de ska passa det 

egna landet på bästa vis. Det finns stora problem som inte har förändrats sedan sovjettiden, 

vilket även belyses i dagens tryckta media. Det finns mycket politiskt som påminner om den 

gamla sovjettiden i dagens Ryssland. Politisk utveckling har återvänt till Rysslands gamla 

auktoritära traditioner och kultur där hierarki och byråkrati på nytt är återupptaget. Trots att 

mycket negativt om Ryssland har rapporterats om i tryckt media kommer inte de goda 

nyheterna fram. Vilket i sin tur leder till att bilden vi får av Ryssland blir skev. Ryssland är 

dock inte ensamt om att porträtteras negativt i tryckt media. Femnomenet drabbar alla länder 

runt om i världen, speciellt de länder som haft en historisk obalans.  

 

All media vinklar sina historier för att i första hand nå ut till så stor tänkbar krets som möjligt. 

Dessutom vill de sälja sina nyheter och tjäna pengar, det gör att en nyhet måste vara 

tilldragande. Alla länders egna nyhetsbyråer vill givetvis, i den utsträckning det går, 

framställa sitt egna land så positivt som möjligt och andra mindre bra. Svenskar läser om 
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katastrofer som händer i Ryssland men det är sällan en positiv nyhet lyfts fram på samma vis. 

Positiva händelser tenderar att inte ha samma nyhetsvärde som en negativ. Ryssland är ett 

mycket mer öppet land än vad Sovjetunionen var men på grund av rapporteringen och det 

faktum att respondenterna anser att tryckt media till stor del ger en korrekt bild av landet så är 

det passande att ifrågasätta det som faktiskt rapporteras.  

 

7.2 Studiens begränsningar 

 

Vår studie utgår från Hofstedes studie som genomfördes i mitten av 1970 - talet där hans fem 

kulturella skillnader togs fram. Studien kan anses vara föråldrad på grund av tidpunkten av 

genomförandet, trots det är den fortfarande en av de mest användbara när det handlar om 

kultur och kulturella skillnader. Siffrorna som visar ländernas placering vid de olika 

kulturdimensionerna är relevanta men samtidigt kan de ifrågasättas. Ryssland är ett stort och 

mångfaldigt land att det inte är med säkerhet att landet visar sin totala rätta sida.  

 

Studiens begränsningar är att uppsatsen bygger på, till mesta dels, Hofstedes studie och hans 

kulturella dimensioner. Hans studie kan ifrågasättas eftersom det kan anses att man inte kan 

generalisera antalet människor i Ryssland på det sätt som studien gör. Arean på Ryssland 

visar på att varieteten av människor även den är stor. Landet sträcker sig över både Europa 

och Asien vilket gör att olika delar av landet influeras av olika ting. Det resonemanget leder 

till att studien har begränsningar då det går att ifrågasätta validiteten av den ursprungliga 

studien. Samtidigt så är hans kvantitativa studie omfattande och inte många andra etablerade 

studier har haft tillgång till omfånget av insamlad data som Hofstede hade.  

 

Ländernas placering på Hofstedes och Trompenaars olika dimensioner är ytterligare en 

begränsning. De äldsta värdena är från 1993 och vid en första anblick kan de anses vara 

ogiltiga, Det är påvisat att kultur härstammar från historien och att det tar generationer att 

förändra värderingar, även om värdena skulle ha förändrats över perioden sedan studien 

utförande så skulle de mest troligt inte ha förändrats så pass mycket att det skulle ha gjort en 

förändring i hur landet uppfattas. Trots det är det en begränsning för studien.  

 

7.3 Avslutande reflektioner 

 

Kultur är baserat på värderingar. Under uppsatsens gång återkommer vi till betydelsen av 

värderingar och hur införstått det är hos människor. Det tar generationer att förändra dem och 

i viss mån kan vi se att det är en positiv sak. Trots den rådande globaliseringen och det faktum 

att världen blir alltmer homogen så går det att urskilja människor från varandra. Det är 

olikheterna som gör oss unika. Samtidigt är det förståelsen för de kulturella skillnaderna som 

gör att vi utvecklas. På grund av att världen blir allt mindre är förståelsen för varandras 

ursprung essentiell för att vi ska kunna växa tillsammans. Vi lär oss av varandra och även om 

det tar generationer att förändra värderingar hos människor så kommer det dröja en evighet, 
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om ens någonsin, innan vi blir alltför lika. Värderingar, förståelse och generationer är viktiga 

begrepp när man diskuterar kultur och dess likheter och skillnader.  
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BILAGA 1  

INTERVJUFRÅGOR TILL EXPORTRÅDET 

 
Generellt om Exportrådet 

1) Namn? 

2) Antalet anställda? 

3) Position inom exportrådet? 

4) Vilket år etablerade ni er en ryska marknaden? 

5) Var du med vid etableringen i Ryssland? 

Kulturella skillnader 

 

1) Vilka, enligt dig, är de största kulturella skillnaderna mellan Sverige och Ryssland? 

2) Hur skulle ni beskriva den ryska marknaden? 

3) Hur viktigt anser Ryssland och det ryska samhället att lagar och regler är?  

4) Anser ni att det ryska folket har ett mer individualistiskt (jobbar hellre ensamma) tänkande 

eller kollektivistiskt (jobbar i grupp – vi känsla) tänkande? Varför? 

5) Anser ni att det ryska folket (ex myndigheter, konkurrenter, kunder) visar sina känslor 

öppet eller att de är mer neutrala och tillslutna? 

6) Hur värderas status (makt, pengar, materiella ting spelar roll) i Ryssland? Om det är 

viktigt hur skiljer det sig åt från Sverige? Uppfattas status i Sverige som viktigt?  

7) Har ryssar ett långsiktigt eller kortsiktig planering. Hur planerar de sina affärer? På lång 

eller kort sikt?  

8) Hur skiljer sig den ryska kulturen på arbetssätt jämfört med den svenska kulturen?  

9) Hur är ryssars förmåga att anpassa och förändra sig?  

10) Hur anser ni att Ryssland framställs i media?  

11) Märker ni någon förändring i det ryska samhället och den ryska affärsmiljön generellt 

under den tiden ni har befunnit er i Ryssland? 

  



 

 

BILAGA 2  

INTERVJUFRÅGOR TILL FÖRETAG 

 
Generellt om företagen 

 

1) Namn?  

2) Antalet anställda?  

3) Vilken position har du inom företaget?  

4) Vilket år etablerade ni er en ryska marknaden?  

5) Hur länge ni jobbat med Ryssland?  

6) Hur länge ni varit på plats på företaget och arbetat mot den ryska marknaden? 

7) Vilken typ av produkt säljer ni?  

8) Vilka marknader säljer ni era produkter till?  

9) Varför valde ni att etablera er på den ryska marknaden?  

10) Vilken typ av etableringssätt användes? Ex direkt export, mellanhand, dotterbolag? Har 

etableringsstrategi bytts under tiden ni varit aktiva på den ryska marknaden?  

11) Var du med vid etableringen i Ryssland?  

12) Hur stor är den totala exporten av försäljningen på den ryska marknaden? Hur stor 

exportandel har ni till Ryssland?  

  

Kulturella skillnader 

 

1) Vilka barriärer har stötts på vid etableringen i Ryssland?  

2) Vilka, enligt dig, är de största kulturella skillnaderna mellan Sverige och Ryssland?  

3) Hur ser ni på den ryska marknaden?  

4) Hur gör ni affärer på den ryska marknaden? Och utifrån det hur ser den ryska marknaden 

ut?  

5) Hur viktigt anser Ryssland och det ryska samhället att lagar och regler är?  

6) Anser ni att det ryska folket har ett mer individualistiskt (jobbar hellre ensamma) tänkande 

eller kollektivistiskt (jobbar i grupp – vi känsla) tänkande? Varför?  

7) Anser ni att det ryska folket (ex myndigheter, konkurrenter, kunder) visar sina känslor 

öppet eller att de är mer neutrala och tillslutna?  

8) Hur värderas status (makt, pengar, materiella ting spelar roll) i Ryssland? Om det är 

viktigt hur skiljer det sig åt från Sverige? Uppfattas status i Sverige som viktigt?   

9) Har ryssar ett långsiktigt eller kortsiktig planering. Hur planerar de sina affärer? På lång 

eller kort sikt?  



 

 

10) Hur nära kontakt upplever ni att ni har med kunderna? Spelar relationer stor roll inför 

förhandling eller avtal? 

11) Hur skiljer sig den ryska kulturen inom affärslivet jämfört med kulturen inom det svenska 

affärslivet?  

12) Hur ser maktförhållandet (mellan chef och anställda) ut i både Ryssland och Sverige?  

13) Hur är ryssars förmåga att anpassa och förändra sig?  

14) Hur är den ryska synen på familjen, religionen och värderingar?  

15) Hur anser ni att Ryssland framställs i media, det vill säga tidningar och TV?  

16) Hur upplever ni att synen på Ryssland är?  

17) Märker ni någon förändring i det ryska samhället och den ryska affärsmiljön generellt 

under den tiden ni har befunnit er i Ryssland? Har etableringssättet förändrats över tiden? 
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