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Sammanfattning  
 

Syftet med uppsatsen är att förklara vilka kulturella skillnader som finns mellan 

teammedlemmarna i ett av Saabs interkulturella arbetsteam med utgångspunkt från 

Hofstedes och Trompenaars kulturella dimensioner. Vi vill även analysera och 

förklara de problem som kan uppstå på grund av dessa kulturella skillnader i 

gruppen. Vi vill dessutom försöka hjälpa Saab och om möjligt ge råd till Saab om 

hur de kan skapa bättre samarbete i ett interkulturellt team. För att lyckas uppnå 

syftet med studien har följande forskningsfråga formulerats: Vilka kulturella 

skillnader finns det i en interkulturell arbetsgrupp med svenskar och schweizare, 

samt vilka problem innebär dessa skillnader för arbetsgruppen?  

 

Den teori som har använts innefattar kultur och dess innebörd, kulturella skillnader 

och dimensioner samt kulturens påverkan i team. Studiens metod har varit kvalitativ 

med en deduktiv ansats tillsammans med ett samarbete med företaget Saab och deras 

interkulturella arbetsteam. I empirikapitlet presenteras enkätfrågorna med svar samt 

citat från samtliga intervjuer. I analyskapitlet följer sedan en tolkning av empirin med 

utgångspunkt i den valda teorin.  

 

Studiens slutsats påvisar att det finns både små och stora kulturella skillnader i Saabs 

interkulturella arbetsteam som har inneburit problem och missförstånd i gruppen. 

Avslutningsvis ger vi förslag på ytterligare forskning och ger praktiska 

rekommendationer till Saab.  
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Abstract  
 

The purpose of this paper is to explain the cultural differences that exist between 

team members in on of Saab's intercultural work teams based on Hofstede and 

Trompenaars cultural dimensions. The purpose is also to analyze and explain the 

problems that may arise due to these cultural differences in the group. We also want 

to try to help Saab, and if possible advise Saab in how to create a better collaboration 

in an intercultural team. In order to achieve the purpose of the study, the following 

research question was formulated: What cultural differences are there in an 

intercultural working group with Swedes and Swiss, and wich problems does these 

cultural differences create for the working group? 

 

The theory that has been used includes culture and its meaning, cultural differences, 

cultural dimensions and cultural influence in the team. The study's methodology was 

qualitative with a deductive approach along with a partnership with Saab and their 

intercultural work team. In the empirical chapter are the survey questions, their 

answers, and also some material from the interviews presented. In the analysis 

section follows an interpretation of the empirical material, based on the selected 

theory. 

 

The study's conclusion indicates that there are both small and large cultural 

differences in Saab's intercultural work team that have caused problems and 

misunderstandings in the group. In the end of the paper we provide suggestions for 

further research and provide practical recommendations for Saab. 
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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Bakgrund 

 

Den ökade globaliseringen har idag en stor påverkan på vårt samhälle, den påverkar 

individernas privatliv likaväl som den professionella miljön (Scholte 2005). 

Globaliseringen har haft ett stort inflytande på Sverige och landet är mycket beroende 

av vad som sker internationellt (boverket.se). Globaliseringen anses vara nyckeln till en 

svensk fortsatt tillväxt då ungefär 50 procent av allt som produceras i Sverige exporteras 

till andra länder runt om i världen idag (ekonomifakta.se).  

 

Globaliseringen har fört med sig att arbetskraften i företagen idag är mer mångkulturell 

än tidigare och spridd över flera olika geografiska och kulturella platser (Hajro & 

Pudelko 2010).  Miller (2012) menar att samarbetet mellan gränserna idag inte enbart 

sker mellan olika företag utan även inom företag. Allt fler organisationer och företag har 

kontor runt om i världen med anställda som behöver arbeta över landsgränserna för att 

uppnå företagens gemensamma mål och syfte. Därför finns ett stort behov av 

internationellt och tvärkulturellt samarbete (House, Hanges, Javidan, Dorfman och 

Gupta 2004). 

 

Den ökade sammankopplingen mellan länder innebär inte att de kulturella skillnaderna 

försvinner eller minskar (House m.fl. 2004). Författarna menar snarare att när de 

ekonomiska barriärerna försvinner går de kulturella barriärerna upp och presenterar nya 

möjligheter och utmaningar för internationella affärer. Bakic-Miric (2012) styrker detta 

genom att skriva att nationella kulturer inte kommer att försvinna trots de gemensamma 

vanor och värderingar som idag sammankopplar många länder. Behovet av 

interkulturell förståelse och kunskap i den globaliserade världen har istället ökat. 

Dessutom måste företag anpassa sig efter lagar, regler, språk och andra stora 

kulturskillnader (Hamilton & Webster 2012). 

 

Kultur definieras som ”den kollektiva mentala programmering som särskiljer de 

människor som tillhör en viss grupp eller kategori från andra” (Hofstede, Hofstede, 

Minkov & Nordfeldt 2011, s.22). Med en grupp menas ”ett antal människor som har 

kontakt med varandra” (Hofstede m.fl. 2011, s.22).  och en kategori är ”människor som 

har något gemensamt, utan att de nödvändigtvis har någon kontakt med varandra” 
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(Hofstede m.fl. 2011, s.22). Människor från olika kulturer reagerar olika angående 

osäkerhet, hierarki och konfrontation och detta kan vara ett stort problem när människor 

från olika kulturer ska samarbeta (Brett, Behfar & Kern 2006). Kulturskillnader kan 

innebära stora problem och hinder för företag ska arbeta över landsgränserna.  

 

Enligt Hofstede, Pedersen och Hofstede (2002) har nästan hela världens befolkning ett 

mycket speciellt förhållande till sitt land. När barn föds får de redan från början lära sig 

att älska och vara stolta över sitt land. Dessutom får de lära sig en mängd symboler och 

ritualer som kopplas samman med kärleken till landet. ”The world would be a better 

place if everybody behaved like the people in my country” (Hofstede, Pedersen & 

Hofstede 2002, s. xvii). Citatet uttrycker hur människor ser på sin kultur gentemot andra 

kulturer och att individer oftast utgår från att deras egna värderingar och preferenser är 

de rätta.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Richard Smith, chef för Saab Gripen i Schweiz har en interkulturell arbetsgrupp som 

idag består av svenskar och schweizare. Enligt Smith har gruppmedlemmarna i 

arbetsteamet stött på kulturella utmaningar som har påverkat medlemmarnas förmåga att 

samarbeta med varandra. 

 

Att arbeta i ett interkulturellt team innebär enligt Javidan (2013) att arbeta med 

människor som har olika kulturella, politiska och institutionella bakgrunder vilket i sin 

tur resulterar i att dessa personer ser, tolkar och reagerar på världen annorlunda. 

Människor utvecklas vanligtvis under sin uppväxt av samhället till att kunna arbeta 

effektivt med människor med liknande synsätt. Dock kräver internationella företag att 

de anställda ska kunna arbeta med människor som har ett annorlunda tankesätt. Detta 

tyder på att kulturskillnader i interkulturella arbetsteam är ett generellt och vanligt 

problem för företag som arbetar över gränserna och inte är något som enbart Saab 

Gripen upplever.  

 

Kultur har definierats av flera olika forskare som bland annat Bandura (1986), Sojka 

och Tansohaj (1995) och Schein (1990). Dessa definitioner har flera likheter, dock 

påvisar definitionernas olikheter att begreppet kultur är komplext. Detta gör att ämnet 

fortfarande är av intresse att forska i då begreppet kan ses utifrån olika perspektiv. 
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Gruppmedlemmarna i Saabs arbetsteam har stött på kulturella utmaningar, vilket har 

medfört att samarbetet och effektiviteten i gruppen inte uppnår förväntat resultat. Många 

missförstånd har uppstått i arbetet mellan de svenska och schweiziska medlemmarna, 

vilket har varit både energi- och tidskrävande.  

 

Cateora, Gilly och Graham (2011) säger att kultur har utvecklats från geografiska, 

historiska, politiska, teknologiska och sociala förhållanden. Detta innebär att 

människors värderingar, ritualer, symboler, föreställningar och tankesynsätt skiljer sig 

mellan Sverige och Schweiz. Dessa kulturella skillnader kan i praktiken innebära 

problem i samarbetet och kommunikationen i de fall schweiziska och svenska 

gruppmedlemmar inte är medvetna om och behärskar dessa skillnader. Dessutom kan 

gruppmedlemmar med olika kulturella bakgrunder vara tveksamma till att dela kunskap 

och idéer på grund av brist på förtroende och samförstånd trots att detta är särskilt 

viktigt för att skapa effektivitet i ett interkulturellt team (Cheng, Chua, Morris & Lee 

2012). Dock finns det inte endast nackdelar med kulturella skillnader. Enligt Ely och 

Thomas (2001) ger kulturell mångfald i team fördelar som exempelvis tillgång till olika 

perspektiv och idéer vilket kan förbättra lagkreativiteten. I de fall företag lär sig att 

hantera dessa kulturella skillnader och lär sig att skapa förutsättningar för ett bättre 

samarbete kan olika kulturer komplettera varandra och fördelar kan utnyttjas av båda 

parterna.  

 

Det finns flera omfattande teorier kring kulturella skillnader mellan olika länder. En av 

dessa teorier är Hofstedes kulturella dimensioner. Hofstede beskriver tillsammans med 

Hofstede och Nordfeldt i boken Organisationer och Kulturer (2005) skillnader i 

kulturer utifrån fem olika dimensioner som bygger på att människor runt om i världen 

styrs av olika moraler, etiska standarder, attityder, föreställningar och seder. Dessa fem 

dimensioner är Låg/hög maktdistans, Individualism/kollektivism, Maskulinitet / 

femininitet, Lågt/högt osäkerhetsundvikande samt Långsiktig/kortsiktig orientering.  

 

Hofstedes dimension 1 - Låg/hög maktdistans visar till vilken grad mindre 

inflytelserika medlemmar i organisationen accepterar och förväntar sig att makten är 

ojämnt fördelad (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). Hofstedes studie har teoretiskt 

och empiriskt fastställt att både svenskar och schweizare har en låg maktdistans (geert-
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hofstede.com, 2,3). Detta innebär att beslut i en arbetsgrupp fattas genom samråd och 

diskussion, att makten är decentraliserad och att medarbetarna i gruppen är relativt 

oberoende av sin ledare.  

 

Hofstedes dimension 2 - Individualism/kollektivism visar om människorna i landet 

sätter sina individuella intressen eller gruppens intressen först (Hofstede, Hofstede & 

Nordfeldt 2005). Hofstedes studie visar att både Sverige och Schweiz är 

individualistiska samhällen där individen värderar sina egna intressen, sin fritid och sin 

egen familjs bästa före gruppens (geert-hofstede.com, 2,3).  

 

Hofstedes dimension 3 - Maskulinitet/femininitet visar huruvida landet har ett 

maskulint samhälle eller ett feminint samhälle. I ett maskulint samhälle strävar 

människor efter att uppnå en högre position i organisationen och en ökad inkomst 

(Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). I ett feminint samhället strävar människor efter 

att uppnå bra relationer och ett bra samarbete på sin arbetsplats. Denna dimension visar 

i Hofstedes studie att Sverige har ett feminint samhälle medan Schweiz har ett 

maskulint samhälle (geert-hofstede.com, 2,3). Detta medför att länderna har olika 

synsätt på vad som anses vara framgång och hur beslut ska fattas.  

 

Hofstedes dimension 4 - Lågt/högt osäkerhetsundvikande visar till vilken grad 

människor känner sig hotade och osäkra i okända situationer (Hofstede, Hofstede & 

Nordfeldt 2005). Sverige har en låg benägenhet att undvika osäkerhet vilket bidrar till 

att de har en mer avslappnad attityd till avvikelser (geert-hofstede.com, 3). Schweiz 

däremot, har ett större behov av att undvika osäkerhet och därmed ett större behov av 

bestämda regler (geert-hofstede.com, 2). 

 

Hofstedes dimension 5 - Kortsiktig/långsiktig inriktning. Hofstedes studie visar 

huruvida landet värdesätter kortsiktiga mål och snabba resultat eller har en långsiktig 

inriktning och ser framtida mål som viktigast (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). 

Sverige har en kortsiktig inriktning och Schweiz en långsiktig inriktning vilket gör att 

fokus på vilka resultat som är högst prioriterade varierar mellan länderna (geert-

hofstede.com, 2,3). 
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Utifrån Hofstedes fem dimensioner har flera andra kulturella dimensioner tagits fram av 

olika forskare. Bland dessa är Trompenaars sju kulturella dimensioner. Trompenaars 

och Hampden-Turner redogör för dessa dimensioner i boken Riding The Waves Of 

Culture: Understanding Diversity In Global Business (2005). Trompenaars sju 

kulturella dimensioner är: Tidsuppfattning, Neutral/affektiv, Specifik/diffus, 

Uppnådd/given status, Universalism/partikularism, Individualism/kollektivism och 

Relation till naturen.  

 

Trompenaars dimension 1 – Tidsuppfattning. Sverige och Schweiz har enligt 

Trompenaars ett långsiktigt synsätt på planering och baserar sina beslut på tidigare 

händelser och erfarenheter (Trompenaars & Hampden-Turner 2012).  

 

Trompenaars dimension 2 - Neutral/affektiv. Denna dimension beskriver till vilken 

grad länderna öppet uttrycker och delar sina känslor (Trompenaars & Hampden-Turner 

2012). Trompenaars studie visar att schweizarna visar känslor mer öppet än vad 

svenskarna gör.  

 

Trompenaars dimension 3 - Specifik/diffus. Sverige och Schweiz har båda ett specifikt 

samhälle där det tydligt skiljs på arbetssammanhang och andra situationer. Fokus ligger 

på själva arbetsuppgiften och inte på relationen till motpartnern (Trompenaars & 

Hampden-Turner 2012). I ett diffust samhälle, däremot, läggs fokus på att bygga 

relationer och chefen bemöts med samma respekt oavsett situation.  

 

Trompenaars dimension 4 – Uppnådd/given status. Både Sverige och Schweiz har en 

kultur där uppnådd status är viktigt, vilket innebär att status och framgång uppnås 

genom prestationer och erfarenheter (Trompenaars & Hampden-Turner 2012). I en 

kultur med given status däremot föds personer in i en given status i samhället.  

 

Trompenaars dimension 5 - Universalism/partikularism. I ett universalistiskt samhälle 

anses lagar och regler gälla för alla och går inte att ändra oavsett situationen 

(Trompenaars & Hampden-Turner 2012). I ett partikularistiskt samhälle kan däremot 

lagar och regler ändras beroende på situation och andra omständigheter.  Både Sverige 

och Schweiz har ett universalistiskt samhälle. 
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Trompenaars dimension 6 - Individualism/kollektivism. I ett individualistiskt samhälle 

sätter individen sina egna intressen före gruppens intresse (Trompenaars & Hampden-

Turner 2012). I ett kollektivistiskt samhälle sätter individen alltid gruppens vilja i första 

hand och individer bedöms utefter vilken grupp han/hon tillhör. Både Sverige och 

Schweiz har ett individualistiskt samhälle.  

 

Trompenaars dimension 7 - Relation till naturen. Sverige och Schweiz har ett 

utåtriktat synsätt där fokus ligger på kunder, partners och kollegor (Trompenaars & 

Hampden-Turner 2012). Länder med ett utåtriktat synsätt är även bekväma med 

förändringar i omvärlden så länge de är naturliga till skillnad från ett inåtriktat samhälle 

där människor försöker styra och kontrollera naturen. 

     

Hofstedes och Trompenaars omfattande studier påvisar att det finns många likheter 

mellan länderna och att de största kulturella skillnaderna mellan Sverige och Schweiz är 

att Sverige har ett feminint samhälle medan Schweiz har ett maskulint samhälle. Synen 

på osäkerhetsundvikande samt kortsiktigt/långsiktig tidsinriktning skiljer sig även åt 

enligt dessa teorier. Vi kommer att använda oss av Hofstede och Trompenaars kulturella 

dimensioner i vår undersökning för att få reda på hur interaktionen mellan svenskar och 

schweizare i Saabs arbetsgrupp påverkas av kulturella skillnader. Dessa dimensioner 

kommer även att ligga till grund för vår empiriinsamling. Vi vill ta reda på vilka 

kulturella skillnader som framkommit i arbetsgruppen och vilka missförstånd och 

problem som har uppstått mellan svenskarna och schweizarna i olika arbetssituationer.  

 

1.3 Problemformulering 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara vilka kulturella skillnader som finns mellan 

teammedlemmarna i ett av Saabs interkulturella arbetsteam med utgångspunkt från 

Hofstedes och Trompenaars kulturella dimensioner. Vi vill även analysera och förklara 

Vilka kulturella skillnader finns det i en interkulturell arbetsgrupp med svenskar och 

schweizare, samt vilka problem innebär dessa skillnader för arbetsgruppen?  
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de problem som kan uppstå på grund av dessa kulturella skillnader i gruppen. Vi vill 

dessutom försöka hjälpa Saab och om möjligt ge råd till Saab om hur de kan skapa 

bättre samarbete i ett interkulturellt team. 

 

1.5 Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa oss till den tysktalande delen av Schweiz då kulturen mellan de 

tysktalande, fransktalande samt de italienska regionerna skiljer sig markant.  

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsens disposition presenteras i modellen nedanför. 

I första kapitlet formuleras och motiveras den forskningsfråga och det syfte som ligger 

till grund för uppsatsen.  

 

I kapitel två presenteras den metod som använts och hur vi har gått tillväga i 

empiriinsamlingen. I detta kapitel diskuteras även tillvägagångssättet och den 

metodologiska ansatsen.  

 

I kapitel tre presenteras den teoretiska referensramen där svensk kultur, schweizisk 

kultur samt kulturella skillnader mellan dessa två länder presenteras med hjälp av 

Hofstede och Trompenaars teorier. Det är sedan dessa teorier som ligger till grund för 

den empiriska insamlingen.  

 

I kapitel fyra presenteras den insamlade empirin som har samlats in med både enkäter 

och intervjuer. Kapitlet avslutas med en sammanfattande modell.   

 

I kapitel fem analyseras den insamlade empirin och jämförs med Hofstedes och 

Trompenaars teorier. 

 

I kapitel sex svarar vi på vår forskningsfråga: Vilka kulturella skillnader finns det i en 

interkulturell arbetsgrupp med svenskar och schweizare, samt vilka problem innebär 

dessa skillnader för arbetsgruppen? Sedan följer rekommendationer till vår 

uppdragsgivare Saab.  
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Modell 1. Disposition (egen modell)   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemformulering/syfte 

Vilka kulturella skillnader finns det i en interkulturell arbetsgrupp med 

svenskar och schweizare, samt vilka problem innebär dessa skillnader för 

arbetsgruppen?  

 

TTTTe 
Teoretiska grunder: Hofstedes kulturella dimensioner och 

Trompenaars  kulturella dimensioner.  

 
Metod: Presentation av den använda metoden, tillvägagångsätt och 

metodologisk ansats.   

 
Empiri: Enkäter och intervjuer på fallföretaget Saab.  

 
Analys: Insamlad empiri analyseras och jämförs med teorin.  

 
Slutsats & Rekommendationer  

Kapitel 1 

Kapitel 2 

Kapitel 3 

Kapitel 4 

Kapitel 5 

Kapitel 6 
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2 METOD 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Hermeneutik kan beskrivas som att översätta, tolka eller förklara (Jakobsson, 2011). 

Forskaren försöker i en hermeneutisk forskningsstudie ta reda på vad innebörden av 

någonting är och tolka olika fenomen genom analys av texter eller intervjuer. Syftet 

med detta synsätt är att få fram ett resultat som kan öka förståelsen och innebörden av 

olika händelser. Enligt Patton (2002) ger det hermeneutistiska synsättet en möjlighet för 

förståelse, mening och tolkningar där situationen och syftetes ursprung tas hänsyn till. 

Det är viktigt att förstå vad som ville kommuniseras och placera berättelserna i sitt 

sammanhang. Enligt hermeneutik kan tolkningar aldrig vara helt korrekta eller den 

absoluta sanningen, det är endast en tolkning. En hermeneutist använder kvalitativa 

metoder för att hitta betydelse för människors agerande och etablera sammanhang. Vikt 

läggs även på att datan och tolkningarna är beroende av vilka som deltagar i studien.  

 

För att någonting ska existera enligt det positivistiska synsättet måste det bekräftas 

(Jakobsson, 2011). Denna inriktning används ofta i kvantitativa studier där beroende 

och oberoende variabler tas fram och samband mellan dessa variabler undersöks.  

Vi har i vår forskning använt oss av den hermeneutiska inriktningen, då vi ville tolka 

och förklara vilka kulturella skillnader som finns i Saabs arbetsgrupp samt analysera 

vilka problem dessa skillnader har inneburit för gruppen 

 

2.2 Forskningsansats 

Det finns tre begrepp som anger vilka sätt en forskare kan arbeta på för att relatera till 

teori och empiri (Patel & Davidson 2011). Dessa tre är induktion, deduktion och 

abduktion.  

 

I den induktiva ansatsen utgår forskaren från upptäckter i verkligheten, detta då denna 

ansats utgår från forskningsobjektet utan att ha förankrat det i tidigare teori (Olsson & 

Sörensen 2011). Utifrån den insamlade empirin dras sedan generaliserade slutsatser 

(Patel & Davidson 2011).  

 

Utgångspunkten i den deduktiva ansatsen är befintliga teorier och utifrån dessa skapas 

hypoteser som sedan empiriskt prövas (Bryman & Bell 2011). I den deduktiva ansatsen 
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bestämmer redan befintlig teori vilken information som ska samlas in, hur 

informationen ska tolkas och hur resultaten ska relateras till den redan befintliga teorin.  

 

Abduktion är den tredje forskningsansatsen. Denna ansats kan ses som en kombination 

av induktion, deduktion samt egna moment, där den ursprungliga teoretiska 

referensramen ändras när nya empiriska upptäcker görs (Alvesson & Sköldberg 2008).  

 

I uppstartningsfasen av studien ansåg vi att det utan någon teoretisk grund skulle vara 

svårt att avgränsa oss inom det komplexa ämnet kultur och samla in empiri som skulle 

kunna hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga. Av den anledningen valde vi att i 

första steget utgå från en deduktiv ansats. Vi skaffade oss en teoretisk grund inom 

ämnet kultur vilket gav oss en uppfattning över hur kultur definieras, hur kultur skapats 

och vilka delar samt begrepp som ingår i ämnet.  

 

Genom att bearbeta teorin märkte vi att ämnet är mycket brett, vilket har gjort att vi i 

vår första teoretiska del presenterat kulturens grunder för att läsaren ska få en förståelse 

och uppfattning över hur komplext ämnet kultur är och hur det har skapats. Därefter 

valde vi att smalna av oss till kulturskillnader och två huvudteorier inom ämnet, 

Hofstede och Trompenaars kulturdimensioner. För att kunna undersöka om dessa 

kulturella dimensioner stämmer överens med verkligheten samt för att få en uppfattning 

över hur Saabs interkulturella arbetsgrupp förhåller sig till dessa dimensioner valde vi 

att använda oss av en enkät.  

 

Efter enkätinsamlingen övergick vi till en mer induktiv ansats då vi ville få fram vilken 

påverkan de kulturella skillnaderna har på arbetsgruppen, hur detta påverkar 

individernas samarbete med varandra samt om det finns andra aspekter som påverkar 

arbetsgruppens funktion. Då vi i vårt arbete har använt oss av både en deduktiv och 

induktiv ansats kan forskningsansatsen ses som abduktiv.   

 

2.3 Övergripande metod  
 
2.3.1 Förförståelse  

 

Under fyra års studier av ekonomi och marknadsföring har begreppet kultur ständigt 

återkommit för författarna. Begreppet kultur är ett komplext ämne som har stor inverkan 
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för företag både externt och internt. Av den anledningen har ett stort intresse för kultur 

och dess inverkan vuxit fram hos författarna.  

 

Att just företaget Saab blev uppdragsgivaren var en önskan från båda författarna, då 

båda har ett brinnande intresse för Saab. En av författarna hade tidigare praktiserat på 

företaget och genom dessa kontakter fick författarna ett uppdrag från Saabs 

marknadsavdelning.  

 

Efter första mötet med uppdragsgivaren, som är ansvarig för Schweizkampanjens  

interkulturella arbetsgrupp, kom det tydligt fram att gruppen hade problem med de 

kulturella skillnaderna som uppstått. Uppdragsgivaren berättade även att detta problem 

inte endast finns i den svensk/schweiziska arbetsgruppen utan även i andra 

interkulturella arbetsgrupper på Saab. Dessa problem har på senare tid blivit mer 

påtagliga och av den anledningen fick författarna sitt forskningsuppdrag.  

 

Efter att författarna åtagit sig uppdraget från Saab satte de sig in i de befintliga teorierna 

om kultur och kulturskillnader. Där fann de teorier som kunde implementeras och 

användas för att finna de kulturella skillnader som har skapat problem och missförstånd 

i Saabs interkulturella arbetsgrupp. Forskningsämnet blev därför praktiskt intressant 

både för författarna och arbetsgivaren, samt även ur en teoretisk synvinkel.  

 

2.3.2 Litteraturstudie  

 

I första steget undersökte vi begreppet kultur för att både vi som författare och läsaren 

ska få förståelse för vad detta komplexa begrepp egentligen innebär och hur olika 

kulturer har skapats. 

 

Vidare övergick vi till att undersöka begreppet kulturskillnader där vi fann Hofstede 

med sina fem kulturdimensioner som har gjort en av de största ursprungliga studierna 

inom ämnet. Vi valde även att addera Trompenaars kulturella dimensioner för att 

komplettera Hofstedes dimensioner och kunna undersöka ytterligare kulturella 

skillnader.  

 

Hofstedes undersökning är en av de första studierna inom ämnet kulturskillnader och 

studien kom ut år 1980. Vi fann under vår forskning många artiklar som styrker att 
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Hofstedes kulturella dimensioner fortfarande är aktuella och dessutom en av de största 

inom ämnet. För att få ytterligare stöd för vår forskning valde vi även Trompenaars 

kulturella dimensioner - vilken är en studie som har tillkommit i ett senare skede. 

Vi har även sökt litteratur angående team och teamsammansättning, för att kunna 

koppla samman kulturskillnader med team samt för att vara uppmärksamma på om det 

finns andra aspekter än kulturskillnader som har bidragit till problemen i gruppen. 

Under litteraturgenomgången har vi sökt vetenskapliga artiklar och litteratur genom 

Linnéuniversitetets databas - One search.  

 

2.4 Empirisk studie 
 
2.4.1 Forskningsmetod 

 

Det finns två stora forskningsmetoder: kvantitativ och kvalitativ (Bryman & Bell 2011). 

För att förstå den stora skillnaden mellan dessa menar Lantz (2007) att man först bör gå 

tillbaka till begreppen kvantitet och kvalité, där kvantitet bestämmer mängd och kvalité 

bestämmer art. 

 

I stora drag utgår kvantitativ metod från bearbetning av siffror, antal, mängd och 

frekvens som analyseras med hjälp av statistik (Bryman & Bell 2011). Den kvantitativa 

metoden beskriver olika slags samband mellan företeelser som är tagna ur sitt 

sammanhang och som sedan ska kunna ge en mer generaliserbar bild (Lantz 2007). 

Olsson och Sörensen (2011) menar att i komplexa ämnen finns det svårigheter att ta 

fram enskilda variabler och därför studeras dessa ofta kvalitativt. 

 

Den kvalitativa metoden utgår från ord och bilder som forskaren tolkas och försöker 

förstå. Det är helheten och sammanhanget som anses viktigast (Bryman & Bell 2011). I 

en kvalitativ studie är utgångspunkten att möta situationen som om den vore ny och att 

beskriva verkligheten med hjälp av ord och modeller för att kunna visa eventuella 

samband (Olsson & Sörensen 2011). Kvalitativ metod ger även en ökad förståelse för 

nya fenomen och möjligheten att beskriva dessa (Lantz 2007).  

 

Vår frågeställning var relativt öppen och syftet med studien var att studera vilka 

kulturella skillnader det finns mellan svenskarna och schweizarna i arbetsgruppen, samt 

om dessa innebar några problem för gruppen. Därför ansåg vi det lämpligast att använda 

oss av en kvalitativ forskningsmetod. Dock insåg vi när vi bearbetat teorin att det först 



  
 

18 

var lämpligast att samla in enkäter från hela Saabs arbetsgrupp för att ytterligare styrka 

hur svenskarna och schweizarna i Saabs interkulturella arbetsgrupp förhåller sig till 

Hofstedes och Trompenaars kulturella dimensioner. 

 

Vi ville få en klar bild av var individerna ligger i de olika dimensionerna och se om 

detta överensstämmer med Hofstedes och Trompenaars teorier. Genom att först samla in 

enkäter fick vi en större förståelse för vilka dimensioner som påvisar de största 

kulturella skillnaderna mellan personerna i arbetsgruppen och som därav kunde vara det 

som skapat missförstånd och arbetssvårigheter i gruppen. 

 

För att kunna undersöka huruvida det är dessa dimensionsskillnader som varit upphovet 

till arbetsproblemen eller om det är andra aspekter som skapat dessa valde vi att göra 

kvalitativa intervjuer. Det gjordes eftersom vi ville få mer ingående kunskaper om vilka 

kulturella skillnader som finns samt vilka problem som har uppstått på grund av de 

kulturella skillnaderna. Vi ville ta reda på hur personerna i arbetsgruppen ser på dessa 

kulturella skillnader och vilken inverkan de kulturella dimensionerna har haft på 

arbetsgruppen. Genom de kvalitativa intervjuerna kunde vi återge de synsätt och åsikter 

som finns i arbetsgruppen. Enkäterna vi samlat in kunde även styrka de åsikter vi har 

fått fram i intervjuerna.  

 

2.4.2 Operationalisering, enkäter   

 

Enligt Lantz (2007) behöver begreppen som ska ligga till grund för empiriinsamlingen 

preciseras och definieras och kan därför inte prövas direkt, detta för att gapet mellan 

teorin och verklighet ska bli mindre.  

 

För att kunna få fram ett mått på ett begrepp är det nödvändigt att skapa en eller flera 

indikatorer för begreppen (Bryman & Bell 2011). Det finns en skillnad mellan vad en 

indikator och vad ett mått är, ett mått är relativt lätt att beräkna och kan exempelvis vara 

inkomst eller ålder, det handlar alltså ofta om kvantiteter. Vad gäller en indikator 

används denna för att kunna samla in information från begrepp som inte är lika 

kvantifierbara. En indikator är ofta något som tänks ut eller redan är uppenbart som om 

det var ett mått på begreppet. Vi har använt oss av indikatorer som vi har tagit fram i vår 

operationaliseringsfas utifrån Hofstedes och Trompenaars dimensioner.  
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I operationaliseringsfasen valde vi att utesluta några av Trompenaars dimensioner då ett 

par av dem gick in i Hofstedes redan existerande dimensioner och en för att vi ansåg 

den vara icke relevant i sammanhanget. Dimensionerna som utelämnades var Relation 

till naturen, Individualism/kollektivism och Universalism/partikularism.  

 

Relation till naturen valdes bort då vi ansåg att denna dimension fokuserade på yttre 

omständigheter och inte det som berör den inre organisationen och gruppen. 

Dimensionen riktar sig även mot hur individer känner sig när förändringar sker, vilket 

vi tar upp under Hofstedes dimensionen osäkerhetsundvikande.  

 

Trompenaars dimension individualism/kollektivism motsvarar Hofstedes dimension med 

samma namn, därför valde vi att slå ihop dessa två och endast använda oss av Hofstedes 

individualism/kollektivism. 

 

Den tredje dimensionen som utelämnades var Trompenaars dimension 

universalism/partikularism då denna till viss del går in i Hofstedes dimension 

osäkerhetsundvikande eftersom den berör förhållandet till regler. Detta gör att vi får en 

uppfattning om dimensionen universalism/partikularism genom att enbart titta på 

Hofstedes dimension osäkerhetsundvikande.  

 

De kvarvarande dimensionerna är alltså fem från Hofstede och fyra från Trompenaars. 

Dessa nio dimensioner är de vi har använt i vårt fortsatta forskningsarbete.   

 

Hofstedes dimension 1 - Låg/hög maktdistans – För att få reda på huruvida individerna 

i gruppen har en låg eller hög maktdistans använde vi oss av indikatorerna direkt och 

tydlig kommunikation, diskussion, samråd och beslutsfattande. (Se fråga 1, 2 och 3 i 

enkäten, bilaga 1).  

 

Hofstedes dimension 2 - Individualism/kollektivism – För att få reda på om individerna 

i arbetsgruppen är individualistisk eller kollektivistiskt använde vi oss av indikatorerna 

individuella intressen och gruppens intressen. (se fråga 4 i enkäten, bilaga 1).  

 

Hofstedes dimension 3 - Maskulinitet/femininitet – För att klargöra huruvida gruppens 

medlemmar har ett maskulinitet eller feminint synsätt använde vi oss av indikatorerna 
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position i organisationen, relationer och jämställdhet. ( Se fråga 5 och 6 i enkäten, 

bilaga 1).   

 

Hofstedes dimension 4 - Låg/hög osäkerhetsundvikande – För att få reda på om 

individerna har ett lågt eller högt osäkerhetsundvikande använde vi oss av indikatorerna 

tydliga regler och osäkerhet. (Se fråga 7 och 8 i enkäten, bilaga 1).  

 

Hofstedes dimension 5 - Långsiktig/kortsiktig inriktning – För att klargöra huruvida 

individerna i gruppen har en långsiktig eller kortsiktig inriktning i sitt arbetssätt 

använde vi oss av indikatorerna långsiktiga resultat, kortsiktiga resultat och planering. 

(Se fråga 9 och 10 i enkäten, bilaga 1).   

 

Trompenaars dimension 1 - Tidsuppfattning – För att få reda på individernas olika 

tidsperspektiv använde vi oss av indikatorerna passar tider och irritation. (Se fråga 11 

och 12 i enkäten, bilaga 1).   

 

Trompenaars dimension 2 – Neutral/affektiv – För att få reda på om 

gruppmedlemmarna har ett neutralt eller affektivt förhållande till sina känslor använde 

vi oss av indikatorn öppenhet. (Se fråga 13 i enkäten, bilaga 1).  

  

Trompenaars dimension 3 – Specifik/diffus – För att klargöra om gruppmedlemmarna 

har ett specifik eller diffust synsätt använde vi oss av indikatorerna övertid och goda 

relationer. (Se fråga 14 och 15 i enkäten, bilaga 1)   

 

Trompenaars dimension 4 – Uppnådd/given status - För att fastställa hur 

gruppmedlemmarna anser att status uppnås använde vi oss av indikatorerna prestation, 

social status och kontaktnät. (Se fråga 16 i enkäten, bilaga 1). 

   

2.4.3 Utformning av intervjuguide 

 

Intervjuguiden ska enligt Yin och Retzlaff (2013) innehålla tillräckligt med frågor som 

är centrala inom ämnet och som kan vägleda undersökningen utifrån den teoretiska 

grunden. Det är sedan forskaren som besvarar frågorna utifrån materialet som samlas in 

genom intervjuerna. Dessa frågor ställs inte muntligt som i ett frågeformulär utan 

frågorna formuleras som en del av ett naturligt samtal som sedan ska avspegla 
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intervjuguiden. Intervjuguiden ska vara en tankeram som hjälper forskaren att hålla sig 

neutral i samtalet vilket gör undersökningen mer rättvis. Det underlättar även 

jämförelsen av data samtidigt som det ger möjlighet att hitta nya insikter under 

datainsamlingen så länge forskaren har ett öppet sinne och tänker utanför boxen. 

 

Målet med intervjuerna var att ta reda på vilka kulturella skillnader informanterna själva 

har upplevt samt hur de anser att dessa har påverkat gruppens samarbete. Fokus låg på 

att få informanten att prata mycket och ge konkreta exempel. Av den anledningen valde 

vi relativt öppna frågor för att inte styra informanternas svar. (Intervjuguiden finns på 

svenska i bilaga 3 och på engelska i bilaga 4). 

 

2.4.4 Urval till enkäter 

 

Urvalet av målpopulationen skedde genom ett så kallat icke sannolikhetsurval vilket 

innebär att respondenterna inte valts ut slumpmässigt (Christensen 2010). Ett urval bör 

göras ur målpopulationen för att undersöka hur denna del av populationen uppfattar den 

undersökta företeelsen. 

 

Syftet med enkäten var att få en översikt gällande var svenskarna och schweizarna i 

Saabs interkulturella arbetsgrupp ligger i förhållande till Hofstedes och Trompenaars 

dimensioner samt jämföra om resultaten stämmer överens med den befintliga teorin. 

Dock är vi medvetna om att vi inte kan dra slutsatser gällande hela Sveriges - och 

Schweiz population genom vårt urval. För att en slutsats skulle kunna dras för hela 

Sveriges och Schweiz befolkning hade en betydligt större studie behövts genomföras. 

Detta var inte syftet med studien utan vi ville undersöka var Saabs gruppmedlemmar 

ligger på dessa kulturella dimensioner och om det är en skillnad mellan schweizarna och 

svenskarna i arbetsgruppen inom dimensionerna. 

 

Urvalet för enkäterna var de personer i Saabs interkulturella arbetsgrupp som enbart är 

engagerade i Schweizkampanjen. Dessa är 24 personer, varav 12 personer har svensk 

nationalitet och 12 personer har schweizisk nationalitet. Bland svenskarna är det sex 

kvinnor och sex män. Bland schweizarna är det tre kvinnor och nio män. Vi är 

medvetna om att en viss grupp individer har blivit över - eller underrepresenterade i 

undersökningen, dock är detta inte något vi kunde styra över då urvalet var begränsat. 
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2.4.5 Urval till kvalitativa intervjuer 

 

Enligt Christensen (2010) bör det göras ett urval ur målpopulationen för att undersöka 

hur denna del av populationen uppfattar den undersökta företeelsen. Detta för att sedan 

kunna dra slutsatser gällande hela målpopulationen. Ett urval ger dessutom mer tid för 

varje informant och vi kan få en mer detaljerad information från var och en som ingår i 

undersökningen. 

 

Det finns två olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval 

(Christensen 2010). Ett sannolikhetsurval innebär att varje respondent eller enhet väljs 

slumpmässigt och har en uppskattad chans att komma med i urvalet.  

 

Ett icke-sannolikhetsurval innebär att chansen att respondenterna blir utvalda inte kan 

förutses, samt att de inte väljs slumpmässigt (Christensen 2010). Då syftet med 

kvalitativa intervjuer är att skapa en djupare uppfattning och förståelse för ämnet som 

studeras innebär detta att urvalet inte sker tillfälligt eller slumpmässigt utan 

systematiskt.  

 

Enligt Holme och Solvang (1997) är urvalet av de personer som ska intervjuas i 

undersökningen avgörande för undersökningens kvalité. De personer vi intervjuat var 

fem svenskar och fem schweizare ur Saabs interkulturella arbetsgrupp. Vi valde att 

intervjua de personer med svensk nationalitet i Saabs arbetsgrupp som har mest 

erfarenhet av att arbeta med personer med schweizisk nationalitet och vice versa. Vi 

ďansåg att detta var lämpligt eftersom dessa personer genom sin erfarenhet är de som 

har mest relevant information och uppfattning av vilka olikheter och likheter som finns 

mellan de två kulturerna samt flest konkreta exempel.  

 

Dessutom var avsikten att få ett heterogent urval inom en given ram. Vi ville få personer 

med olika positioner i gruppen, olika åldrar och en jämn fördelning av kön. Dock har vi 

i vårt urval varit begränsade då gruppen består av cirka 25 personer varav flertalet 

personer endast arbetar i Sverige. Detta har gjort att vi främst fokuserat på att få en jämn 

fördelning av svenskar och schweizare då vi ansåg att denna faktor var av störst vikt.  

 

För att informanterna skulle känna sig bekväma och våga tala öppet om missförstånd 

och problem som skett i gruppen och för att vi lättare skulle få en bild av deras verkliga 
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uppfattning beslutade vi att informanterna skulle vara anonyma. Med hänsyn till detta  

har vi inte heller presenterat, ålder, kön eller position i uppsatsen. Dock vill vi belysa att 

dessa faktorer är någonting vi tagit hänsyn till i vårt urval. Under intervjuerna märke vi 

att detta val hade stor betydelse för vilken information vi fick fram och att detta ökat 

undersökningens kvalité. 

 

2.5 Datainsamling 
  
2.5.1 Primär- och sekundärdata  

 

Skillnaden mellan primär- och sekundärdata beror på när, hur och varför data samlats in 

enligt Christensen (2010). Sekundärdata är data som inte samlats in på egen hand för 

undersökningen utan av andra forskare ifrån tidigare sammanhang med ett annorlunda 

syfte (Bryman & Bell 2011). Fördelar med sekundärdata är bland annat att forskaren 

sparar tid och pengar eftersom forskaren själv inte behöver samla in materialet. En 

annan fördel med sekundärdata är att det kan innebära stora möjligheter till 

tvärkulturella analyser. Det är dock viktigt att dessa nationella undersökningar har 

jämförbara frågeställningar för att de ska kunna användas och jämföras mellan olika 

länder.  

 

Vi har använt oss av sekundärdata för att få en grund inom ämnet kultur och 

kulturskillnader. Vi har även använt oss av tidigare teorier som ligger till grund för vårt 

insamlade material angående kulturskillnader i Saabs interkulturella arbetsgrupp.  

 

Enligt Christensen (2010) är primärdata information som är nyinsamlad och anpassad 

för ett specifikt område. Primärdata anses som den bästa insamlingskällan, då den är 

insamlad till det specifika forskningsområdet. Desto närmare en källa är kopplad till den 

situation som undersöks desto viktigare blir källan.  

 

Vi har använt oss av de anställda i Saabs interkulturella arbetsgrupp för att samla in 

primärdata. Primärdata samlades in för att ge oss en inblick i vilka kulturskillnader som 

finns i Saabs interkulturella arbetsgrupp samt hur dessa sedan har påverkat gruppens 

samarbete och interaktion.  

 

 



  
 

24 

2.5.2 Enkäter 

 

För att få en uppfattning av var individerna i Saabs interkulturella arbetsgrupp ligger i 

förhållande till Hofstedes och Trompenaars kulturella dimensioner valde vi att göra 

enkäter i första steget. 

 

Det som är typiskt för en enkät är att den som svarar på frågorna själv fyller i sina egna 

svar (Trost 2006). Vi valde att göra en standardiserad enkät, vilket innebär att frågorna 

kommer i en bestämd ordningsföljd och ställs på samma sätt till samtliga deltagare 

(Christensen 2010). Enkäten utformades med en hög grad av strukturering vilket 

innebär att det finns förutbestämda svarsalternativ och att respondenten därmed är 

begränsad i sina svar. Respondenten fick en välstrukturerad enkät med ett flertal 

svarsalternativ till varje fråga, vilket skulle göra det enkelt för respondenten att svara på 

frågorna samt underlätta analysen av svaren.  

 

För att undersöka hur de anställda i Saabs interkulturella arbetsgrupp förhåller sig till 

Hofstede och Trompenaars kulturella dimensioner operationaliserade vi dimensionerna 

genom att skapa en eller flera indikatorer för varje dimension. Dessa indikatorer ledde 

sedan till de 16 intervallfrågorna vi ställde i vår enkät. Intervallfrågorna hade en skala 

från ett till åtta, där ett var ”instämmer inte alls” och åtta var ”instämmer till fullo”. 

Mätvärdena i vår intervallskala följde en naturlig ordningsföljd. Deltagarna kunde 

endast rangordna de olika alternativen och inte skriva några egna kommentarer. Vi 

valde  en skala med åtta steg för att vi bedömde att vi då i  vår undersökning skulle 

kunna uppfatta en eventuell skillnad mellan svenskarnas och schweizarnas 

svarsalternativ. 

 

För att även kunna gruppera respondenterna inleddes enkäten med två frågor på 

nominalnivå (Olsson & Sörensen 2011) där respondenterna fick fylla i om de var man 

eller kvinna och om respondenterna hade schweizisk nationalitet eller svensk 

nationalitet. Detta gjordes för att se om schweizarna och svenskarna befinner sig på 

olika nivåer i förhållande till Hofstedes och Trompenaars dimensioner. Totalt var det 12 

schweizare och 12 svenskar som svarade på enkäten.  
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2.5.3 Kvalitativa intervjuer 

 

Det finns enligt Yin och Retzlaff (2013) två huvudkategorier av intervjuer: 

strukturerade och kvalitativa intervjuer. I strukturerade intervjuer begränsas informanten 

till en uppsättning frågor som i förväg har definierats av forskaren. I kvalitativa 

intervjuer har forskaren istället en tankeram med frågor där intervjun är mer som ett 

samtal och syftet är att förstå och ta in det informanten berättar. De olika 

intervjuformerna kan även i stort sett beskrivas som vilket utrymme som ges till 

informanten (Jacobsen 2011). Desto större utrymme som ges desto större är 

möjligheterna att hitta nytt material. Dock ökar svårigheterna att tolka resultaten desto 

större utrymmet är.  

 

Då vi ville få en ökad förståelse för de anställdas egna erfarenheter, tankar och känslor 

ansåg vi att semi-strukturerade intervjuer var mest lämpliga då syftet med denna 

intervjuform är att hitta beskrivande och specifik information angående individernas 

upplevelser i verkligheten (Dalen 2008).  

 

Den strukturerade intervjuformen valdes bort då den enligt Lantz (2007) är en metod 

som ger smala svar inom ett specifikt frågeområde. Dock valde vi att utföra våra 

kvalitativa intervjuer så att de till viss del var strukturerade, så kallade semi-

strukturerade. Vi ansåg att en helt ostrukturerad intervjuform skulle göra det svårt att 

jämföra de olika intervjuerna med varandra och att vi utan en semi-strukturerad 

intervjuform skulle riskera att komma in på för många sidospår som inte var relevanta 

för vår frågeställning. 

 

Genom en kvalitativ semi-strukturerad intervju har intervjupersonerna en stor frihet att 

forma sina egna svar inom en strukturerad ram samtidigt som det ges plats för 

flexibilitet (Bryman & Bell 2011). Vi ansåg detta vara mest lämpligt eftersom vi ville få 

reda på informanternas egna tankar och åsikter inom området kulturskillnader. 

 

2.5.4 Insamling av enkäter 

 

Enkätinsamlingen har ägt rum på Saab Aeronautics kontor i Linköping, Saab 

Aeronautics kontor i Bern (Schweiz), HNS (Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten) i Zürich 

(Schweiz) och Saab Bofors Dynamics Switzerland Ltd i Thun (Schweiz). Målet med 



  
 

26 

enkäten var att få alla i den schweiziska kampanjgruppen att svara på enkäten. Därför 

har enkäterna delats ut vid flera olika tillfällen beroende på när personerna närvarat på 

de olika kontoren. För att personerna skulle få vara anonyma fick de sitta i enrum och 

kryssa i sina svar och sedan lägga enkäten i en plastficka upp och ner för att ingen 

skulle kunna se vad respondenten svarat. 

 

2.5.5 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna hölls på Saab Aeronautics kontor i Linköping, Saab Aeronautics kontor i 

Bern (Schweiz), HNS (Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten) i Zürich (Schweiz), Swedish 

Swiss Chamber of Commerce i Zürich (Schweiz) och Saab Bofors Dynamics 

Switzerland Ltd i Thun (Schweiz). Platserna och tidpunkterna valdes med hänsyn till 

informanternas schema och arbetsplats för att underlätta för dem i största möjliga 

utsträckning. Alla intervjuer genomfördes i stängda konferensrum för att ingen 

utomstående skulle höra vad som sades och för att undvika störningsmoment. 

Intervjuerna spelades in för att vi senare skulle kunna transkribera och återge vad som 

sagts.  

 

Båda författarna medverkade under intervjun varav en intervjuade och en antecknade, 

vilket gjorde att intervjuaren enbart kunde fokusera på informanten och på frågorna. 

Dessutom kunde personen som antecknade fokusera på att uppfatta bakomliggande 

åsikter, kroppsspråk och ställa genomtänkta följdfrågor. Eftersom båda författarna 

medverkade under intervjuerna blev båda insatta i ämnet och misstolkningarna blev 

färre då det var två personer som kunde tolka och analysera svaren under tiden intervjun 

pågick. 

 

Under intervjuerna hade vi i åtanke att tala lagom mycket, inte styra den som intervjuas, 

förbli neutrala och upprätthålla en god relation med informanten. Enligt Yin och 

Retzlaff (2013) är detta viktigt för att få välutvecklade svar som innehåller uppriktiga 

åsikter. I början av intervjuerna användes så kallade ”panoramafrågor” vilket är frågor 

som anger ett brett ämne utan att styra fram ett specifikt tema eller ordningsföljd av 

frågor som kan styra ämnet. Anledningen till denna typ av frågor är att informanten 

själv ska kunna prägla samtalet och beskriva världen utifrån sitt eget synsätt.  
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2.5.6 Intervjuareffekten 

 

Intervjuareffekten innebär att den som intervjuar och informanten påverkas av varandra 

(Lantz 2007). För att minska denna effekt är det viktigt att den som intervjuar är 

medveten om att denna påverkan finns och har en förståelse för hur den uppkommer 

samt i vilka situationer intervjuareffekten inträffar. Det är även viktigt att den som 

intervjuar kan hantera och försöker förebygga denna situation så att att den insamlade 

data blir så tillförlitligt som möjligt.  

 

Då vi som intervjuare är svenskar var vi medvetna om att en kulturell variant av 

intervjuareffekten kan ha förekommit under våra intervjuer med de schweiziska 

deltagarna. Även då vi försökte att vara objektiva och neutrala i våra värderingar finns 

det en risk att frågornas uppbyggnad och tolkningarna av svaren kan ha påverkats av 

vårt svenska ursprung. Detta är något som vi var medvetna om innan vi började 

intervjuerna och försökte att förebygga. 

 

Att vi som intervjuare är svenskar kan även ha påverkat schweizarna på så sätt att de 

inte ville delge all information om vad de egentligen har för åsikter om Sverige och 

svenskarnas kulturella värderingar. Innan vi påbörjade intervjuerna såg vi också en risk 

att såväl som svenska och schweiziska informanter skulle anpassa sina svar för att de 

inte ville ”prata bakom ryggen” på sina arbetskamrater. För att samtliga informanter 

skulle känna sig bekväma med att ärligt svara på frågorna berättade vi för dem att de 

kommer att vara anonyma i arbetet. Det material som spelades in avlyssnades endast av 

oss författare och inga namn återges i rapporten. Efter intervjuerna gjorde vi 

bedömningen att svaren var ärliga. 

 

Intervjuerna hölls på svenska med de svensktalande personerna för att kunna få ett 

naturligt samtal. Då vi inte behärskar tyska höll vi intervjuerna med schweizarna på 

engelska vilket vi är medvetna om kan skapa vissa språkbarriärer och 

jämförelsesvårigheter mellan intervjuerna. Engelska är någonting de anställda på Saab 

dagligen använder för att kommunicera med varandra och då vi själva har goda 

språkkunskaper i engelska ansåg vi ändå att samtalet flöt på bra.  
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2.6 Analysmetod 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) är de vanligaste metoderna vid analys av kvalitativ data 

grundad teori och analytisk induktion. Analytisk induktion är när forskaren samlar in 

material tills denne inte hittar några avvikande fall och kan bekräfta hypotesen. Grundad 

teori är när forskaren analyserar datamängden samtidigt som den samlas in, ett så kallat 

iterativt synsätt, och det finns en tydlig koppling mellan insamlingen av data, teori och 

analys.  

 

Vi har använt grundad teori där vi genom vårt teoretiska urval, Hofstedes och 

Trompenaars sammanlagda nio dimensioner, kodat datamängden samtidigt som den 

samlades in. Under intervjuerna kunde vi kontinuerligt jämföra hur väl informanternas 

svar stämde överens med den befintliga teorin och vilken eller vilka dimensioner deras 

svar berörde. 

 
2.6.1 Transkribering och kategorisering av enkäter och kvalitativa intervjuer  

 

Databearbetningen började med en sammanställning av enkätfrågorna i Excel (se bilaga 

5). Därefter utformades ett diagram för varje fråga, vilket redovisas i empirikapitlet 

under tillhörande dimension. 

 

Bearbetningen av intervjuerna började med en transkribering av samtliga intervjuer. 

Transkriberingen innebar att alla intervjuer avlyssnades och allt informanterna sagt 

skrevs ner ordagrant. 

 

Efter detta färglades och strukturerades texten efter Hofstedes och Trompenaars nio 

kulturella dimensioner som varit utgångspunkten genom hela arbetet. För att skilja på 

vad svenskarna och schweizarna sagt under intervjuerna skrevs informanternas 

nationalitet ner under varje citat. 

 

Efter att materialet hade kategoriserats in efter de nio dimensionerna bearbetades varje 

dimension var för sig och då upptäcktes ytterligare teman och kategorier. Främst 

hittades nyckelord under Dimension 1 maktdistans vilket var kommunikation, beslut, 

konflikter och hierarki. Dessutom kunde mycket av det informanterna sagt kopplas till 

flera dimensioner och våra fyra nyckelord som upptäcktes under dimension 1 

maktdistans var återkommande genom hela empirin.  
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2.6.2 Undersökningskvalitet  

 

Reliabilitet och validitet är något som vanligtvis används i kvantitativa studier då 

värden och variabler mäts för varje enhet (Trost 2010). Dock är detta annorlunda i 

kvalitativa studier där man vill få förståelse för hur informanterna tänker, känner samt 

vilka erfarenheter de besitter. 

 

För att lyckas uppnå hög reliabilitet eller tillförlitlighet i kvantitativa studier krävs det 

att undersökningen arbetar med en hög standardisering. Dock är detta annorlunda i 

kvalitativa studier då de som intervjuar analyserade felsägningar, tonfall och inte 

eftersträvar standardiserade svar under intervjuerna. Detta innebär att personerna som 

medverkade i intervjuerna var deltagande i den kvalitativa processen. Dessutom 

berättade varje person i våra intervjuer om sina egna upplevelser, åsikter och 

erfarenheter angående kulturskillnader och samarbetet i gruppen. Av den anledningen 

blev inte svaren under de olika intervjuerna likadana även då frågorna som ställdes i 

stort sett var desamma. 

 

Även det andra traditionella begreppet validitet eller giltighet som vanligtvis mäts i 

kvantitativa studier är svårt att överföra till den kvalitativa metoden. Detta då validitet 

innebär att frågan mäter det den från början var menad att mäta, i den kvalitativa 

intervjun är det mer intressant att komma åt vad informanten menar eller hur han/hon 

uppfattat en situation. På grund av detta är det därför svårt att överföra begreppen 

reliabilitet och validitet direkt till kvalitativa studier även då grunden är densamma då 

en kvalitativ studie måste vara trovärdig, adekvat och relevant (Trost 2010).  

 

För att uppnå trovärdighet och relevans i intervjuerna ställde vi motfrågor för att 

försäkra oss om att vi uppfattat svaren korrekt. Vi utgick även i våra intervjuer från att 

inte överföra några av våra egna åsikter eller föreställningar för att påverka informanten 

minimalt. För att stärka trovärdigheten och relevansen i vår uppsats valde vi även att 

spela in samtliga intervjuer och transkribera dem. Dessutom redovisas i empirin direkta 

citat från intervjuerna för att återspegla intervjuerna och ge läsaren en större förståelse 

för vad som sagts.  

 

Mot bakgrund av ovanstående åtgärder bedömer vi att vår undersökning håller en 

rimligt hög kvalitet och att det insamlade materialet är väl lämpat för vidare analys. 
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Även med vårt relativt begränsade antal respondenter och informanter ser vi tydliga 

mönster utkristalliseras, vilket behandlas vidare i empiri- och analyskapitlen.  

 

2.7 Kunskapsöverföring  

 

Vi kommer att presentera våra resultat för Saab på ett av deras större möten som hålls 

var tredje månad. Presentationen kommer att vara 30 minuter lång. Samtidigt kommer 

en sammanfattande extern rapport att lämnas in till företaget på engelska. Saab har även 

visat ett fortsatt intresse av att undersöka kulturella skillnader i andra interkulturella 

arbetsgrupper på företaget.  

 

Vi kommer även att hålla en 10 minuters presentation under examinationstillfället för 

examinatorn samt våra klasskamrater på Civilekonomprogrammet.  

 

2.8 Metodkritik  

 

Litteratur och referenser - I arbetet har böcker och artiklar från välkända författare 

inom ämnet kultur och kulturskillnader använts. I vår teorisökning hittade vi många 

teorier från författare som forskat inom ämnet och som skapat dimensioner för 

kulturella skillnader. Detta gjorde att vi var tvungna att avgränsa oss till ett visst antal 

forskningsstudier och välja ut vilka kulturella dimensioner vi ville undersöka och 

använda oss av. I efterhand har vi lagt märke till att Trompenaars sju dimensioner inte 

tillförde så mycket information som vi önskat då dessa dimensioner ofta redan berörts 

av Hofstedes fem dimensioner. Därför inser vi i efterhand att hade vi använt oss av en 

annan studie än Trompenaars är det möjligt att vi hade kunnat få ytterligare information 

och fler synvinklar angående de kulturella skillnader som finns i arbetsgruppen. 

 

Insamling av empiri – Vi hade gärna haft ett mer varierat urval gällande ålder och kön. 

Då detta är begränsat och arbetsgruppen är relativt liten har vi försökt att välja ut de 

personer i gruppen vi anser ger ett så representativ urval som möjligt efter 

förutsättningarna. Vi hade dessutom önskat att vi hade kunnat samla in fler enkäter, men 

detta inte möjligt då vi endast var intresserade av Saabs arbetsgrupps åsikter. 

 

Under den empiriska insamlingen märkte vi att vissa av intervjufrågorna redan 

besvarats innan frågan ställts. Dessutom anser vi att vi som intervjuare utvecklades 
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efterhand och blev mer självsäkra. I efterhand inser vi att ett flertal testintervjuer borde 

ha genomförts då detta hade förbättrat vår intervjukompetens och hjälpt oss undvika 

överflödiga frågor. 

 

Databearbetning - I vår databearbetning av det empiriskt insamlade materialet 

kategoriserades detta utifrån Hofstedes och Trompenaars sammanlagda nio kulturella 

dimensioner. I efterhand inser vi att detta fokus kan ha medfört att andra synvinklar och 

orsaker till samarbetsproblemen i gruppen åsidosatts och inte analyserats lika utförligt. 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Kultur 
 

Hofstede, Hofstede, Minkov och Nordfeldt (2011, s.22) definierar kultur enligt följande 

”den kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor som tillhör en viss 

grupp eller kategori från andra”. Med grupp menar författarna ”ett antal människor 

som har kontakt med varandra” (Hofstede m. fl 2011, s.22) och en kategori är 

”människor som har något gemensamt, utan att de nödvändigtvis har någon kontakt 

med varandra” (Hofstede m. fl 2011, s.22).  

 

Trompenaars och Hampden- Turner (2012) beskriver kultur utifrån tre lager. Dessa tre 

lager är det yttersta lagret, det mellersta lagret och det innersta lagret. 

 

Det yttersta lagret är den uttryckliga kulturen som går att observera i verkligheter så 

som mat, språk, byggnader, mode och konst (Trompenaars & Hampden- Turner 2012). 

Dessa symboler och artefakter uttrycker en djupare mening, grundvärderingar och 

antaganden gällande kultur. 

 

Det mellersta lagret av kultur är normer och värderingar och är svårare att identifiera 

jämfört med det yttersta lagret (Trompenaars och Hampden- Turner 2012). Normer är 

den gemensamma uppfattningen en grupp har av hur människor bör bete sig och vad 

som anses vara ”rätt” och ”fel”. Dessa kn vara skrivna lagar och regler men även sociala 

oskrivna regler. Värderingar beskriver hur människor önskar eller strävar efter att bete 

sig samt vad som anses vara ”bra” och ”dåligt”. Värderingar är nära relaterat till det 

delade ideal en grupp har. 
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Det innersta lagret av kultur är grundläggande antaganden, det som anses vara så 

självklart för en grupp människor att de inte ens är medvetna angående dessa 

(Trompenaars & Hampden- Turner 2012). Olika grupper har utformat olika sätt att 

effektivt lösa problem och format olika uppsättningar av vad som antas vara logiska 

grundantaganden (Trompenaars & Hampden- Turner 2012).   

 

Kultur är ett omtalat begrepp och har förklarats av många forskare (Eriksson-

Zetterqvist, Thomas Kalling & Styhre 2006). Enligt Albaum och Duerr (2011) samt 

Bandura (1986) är kultur skapat av människor. Kultur är någonting vi människor har 

lärt oss och som har kommunicerats vidare från en generation till en annan. Kultur delas 

av människor i ett samhälle, och egenskaper i beteende visar sig i samhällets 

institutioner och artefakter. Kultur formar ett visst beteende och utformar människans 

syn på världen. Detta kan summeras som att kultur är ett naturligt inlärt synsätt bland 

olika grupper och individer.  

 

Sojka och Tansuhaj (1995) beskriver kultur som en dynamisk samling av socialt 

anskaffade beteendemönster och betydelsefulla aspekter vanliga hos medlemmar i ett 

visst samhälle eller grupp, inklusive huvudelementen: språk, artefakter och 

värdesystem.  

 

Schein (1990) har en liknande beskrivelse av kultur då han beskriver kultur som ett 

mönster av grundläggande antaganden som har upptäckts, skapats eller utvecklats av en 

given grupp då denna grupp lärt sig att hantera problem som rör en yttre anpassning och 

en inre integration. Dessa grundantaganden ska även anses som hållbara och förmedlas 

till nya gruppmedlemmar som det rätta sättet att tänka, uppfatta och känna i förhållande 

till dessa problem. En organisations eller en grupps kultur kan urskiljas på tre olika 

nivåer. Dessa är artefakter, värderingar och bakomliggande antaganden.  

 

Kultur beskrivs enligt Albaum och Duerr (2011) utifrån åtta dimensioner. Den första 

dimensionen är värderingar och attityder gällande tid, arbete, risktagande, hälsa, 

förändringar och prestationer. Den andra dimensionen är utbildning angående formell 

utbildning, som till exempel högstadium, gymnasium och universitet, 

läskunnighetsnivå, yrkesutbildningar och planering av humana resurser. Den tredje 
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dimensionen är språk så som tal och text och officiellt språk, internationellt språk, 

massmedia och språklig mångfald. 

 

Den fjärde dimensionen är religion så som tro, normer, heliga objekt, böner, felaktigt 

beteende, ritualer, helgdagar och filosofiska system. Den femte dimensionen är lagar så 

som sedvanerätt och skriftliga lagar, antitrustpolitik, internationella lagavtal, utländska 

och nationella lagar, allmänna restriktioner. 

 

Den sjätte dimensionen är social organisation gällande intressegrupper, social mobilitet, 

sociala institutioner, statssystem, släktskap och samhörighet, social tillfredsställelse, 

auktoritär struktur. Den sjunde dimensionen är politik så som nationalism, intresse för 

nationen, imperialism, politisk risk, makt, ideologier och självständighet. Den åttonde 

och sista dimensionen är teknologi och materiell struktur angående kommunikation, 

forskning och uppfinningar. 

 
3.1.1 Kulturens ursprung  

 

För att förstå kultur måste vi enligt Albaum och Duerr (2011) förstå kulturens ursprung, 

historia, struktur och funktion. Det är även viktigt att förstå hur artefakter och 

institutioner utvecklas till att samarbeta med omgivningen samt vilka effekter den 

geografiska omgivningen har på kulturen.  

 

Cateora, Gilly och Graham (2011) beskriver i sin modell ”Faktorer, konsekvenser och 

ursprung av kultur” (se nedan, modell 2) de faktorer och processer som formar och 

fastställer kultur och kulturella skillnader. Modellen beskrivs som att människans sinne 

anpassar sig till sin omgivning genom innovation och nytänkande. 

 

Den första delen i modellen visar att individer lär sig gällande kultur genom sin 

uppväxt, från sociala institutioner och genom att anpassa sig till kulturen (Cateora, Gilly 

& Graham 2011). Individer uppfattar även kultur genom förebilder och genom att 

imitera sina kamrater, vilket modellens mellersta del visar. Den sista delen i modellen 

beskriver att utifrån vår kultur och våra kulturbaserade kunskaper påverkas sedan vårt 

beteende, vår ledarstil och vilka beslut vi tar.  

 



  
 

34 

 

 

Imitation 

 

 

 

Modell 2. ”Faktorer, konsekvenser och ursprung av kultur” (Källa: Cateora, Gilly & Graham 2011, s. 

103). 

 

Modellen ovan visar att Geografi har en påverkan på kulturen. Geografi kan brett 

förklaras enligt Cateora, Gilly och Graham (2011) som det klimat vi lever i och vilka 

växter och djur som finns. Geografin har påverkat teknologin, historian, ekonomin, hur 

vi tänker och sociala vanor. Forskare har även funnit samband mellan klimatet samt 

BNP per capita och mönster för hur idéer spridits historiskt sett runt om i världen.  

 

         Geografi 

Historia 

Teknologi och politisk 

ekonomi 

Sociala institutioner 

(Familj, religion, skola, media, regeringen, företag) 

Teknologi och politisk 

ekonomi 

Delar av kultur 

(Värderingar, ritualer, symboler, 

föreställningar, tanke)  

Konsekvenser 

Konsumtionsbeslut Ledarskapsstil 
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Historia finns även med i modellen ovan. Olika händelser i historien har haft inverkan 

på teknologi, kulturella värderingar, beteende och sociala institutioner (Cateora, Gilly & 

Graham 2011).  

 

Teknologi är även en viktig faktor enligt Cateora, Gilly och Grahams (2011) modell. 

Den teknologiska utvecklingen gällande infrastruktur, internet, tv, det mobila nätverket, 

sjukvård och läkemedel har stor påverkan på människors vardagsliv. 

 

Politisk ekonomi i modellen ovan visar att politik och den rättsliga miljön har haft 

påverkan på handel, vårt sätt att tänka och kulturella värderingar (Cateora, Gilly & 

Graham 2011).  

 

Sociala institutioner som visas i modellen ovan inkluderar enligt Cateora, Gilly och 

Graham (2011) religion, familj, skolor, regeringen, media och företag. Dessa har haft 

stor inverkan på hur individer förhåller sig till varandra, hur aktiviteter organiseras så att 

människor ska kunna leva tillsammans, hur accepterat beteende lärs ut till efterföljande 

generationer och lärdom gällande hur en individ ska kunna kontrollera sig själv. 

Religion har en stor inverkan på vilka vanor individer i olika kulturer har och hur de ser 

på livet. Även skolor och utbildning har stor påverkan på alla aspekter av kultur. 

Eftersom de bland annat främjar ekonomisk tillväxt, kunskap och utveckling i landet. 

Det finns även olikheter i varje kultur gällande vad som anses vara anständigt, hur 

individer ska bete sig i grupper samt hur förhållandet mellan män och kvinnor, 

åldersskillnader, olika sociala klasser och familjeformen ser ut. Detta påverkar hur vi 

tänker och beter oss. 

  

Kulturella värderingar är den första delen av kultur i modellen ovan. Enligt Cateora, 

Gilly och Graham (2011) så har olikheter bland olika kulturer och länder sin främsta 

grund i olikheter i värderingar. Den mest användbara studien som gjorts inom detta är 

Geert Hofstedes studie av hur kulturella värden påverkar olika typer av affärer och 

marknadsbeteende. Kulturella värderingar kan hjälpa oss att förutspå hur en individ 

kommer att bete sig, hur en individ förhåller sig när denne blir förvånad eller känner 

avsmak, hur stor benägenhet en individ har att uttrycka missnöje eller klagomål och hur 

en individ föredrar att kommunicera och arbeta.     
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Ritualer är den andra delen av kultur i modellen ovan. Enligt Cateora, Gilly och 

Graham (2011) så är ritualer inlärda och upprepade beteendemönster och interaktioner. 

Dessa kan bland annat vara bröllop, begravningar, middagar, affärsmöten och 

morgonritualer. Ritualer varierar ofta mellan olika länder och är viktiga då de 

samordnar människors vardagsliv och speciella tillfällen samt ger en uppfattning av vad 

som förväntas.  

  

Symboler är den tredje delen av kultur i modellen ovan. Symboler är sättet vi uttrycker 

och kommunicerar på vilket kan delas upp i symboliska system inom språk och estetiskt 

gjorda symboler (Cateora, Gilly & Graham 2011). Det är mycket viktigt att kunna 

kommunicera på rätt sätt och att kunna göra sig förstådd. Genom att ta reda på det 

språkliga avståndet, så kallat ”linguistic distance”, kan vi få reda på hur stora skillnader 

det finns mellan olika språk baserat på deras ursprung och hur de har utvecklats. Detta 

har även en direkt påverkan på individers värderingar, förväntningar och även 

tidsuppfattning. Estetiska symboler uttrycks i musik, konst, dans och kläder. Bakom 

dessa kan ligga ideal, myter och metaforer. 

 

Föreställningar är den fjärde delen av kultur i modellen ovan. Cateora, Gilly och 

Graham (2011) menar att våra föreställningar ofta har sitt ursprung i religionen. Dessa 

kan bland annat skapa vidskeplighet och myter som påverkar alla delar i vårt beteende. 

Ofta är en kulturs vidskeplighet roliga historier för andra kulturer. 

  

Tankeprocess är den sista delen av kultur som tas upp i modellen ovan. Sättet individer 

tar beslut på och hur individer tänker kan variera mellan olika kulturer (Cateora, Gilly & 

Graham 2011). Bland annat finns det olikheter mellan västerländskt och asiatiskt 

tänkande. Asiater tenderar till att se en helhetsbild medan västerlänningar fokuserar mer 

på detaljer. Detta skapar skillnader i perception, värderingar, preferenser och 

förväntningar.  

 

3.1.2 Det kulturella isberget  

 

Det kan vara svårt att undersöka likheter och olikheter med kulturer enligt Albaum och 

Duerr (2011) då sättet vi lever på och de kulturella egenskaper som finns är delvis eller 

helt omedvetna för oss. Detta kallas ofta för isbergsprincipen då toppen av isberget är 

det som syns vilket exempelvis kan vara konst, musik, mat, kläder, dryck, ritualer och 
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beteendet som visas utåt. Dock ligger den största och viktigaste delen av isberget gömd 

under ytan vilken bland annat innehåller olika värderingar och preferenser. Dessa olika 

värderingar och preferenser som ligger under ytan beskrivs nedan. 

 

Förhållande till miljön/omgivningen – Människor kan förhålla sig till 

miljön/omgivningen på tre olika sätt (Albaum & Duerr 2011). Dessa är kontroll, 

harmoni och begränsning. Är förhållandet kontroll så anser människor att de kan 

dominera över sin omgivning och att omgivningen kan förändras så att den passar de 

mänskliga behoven. Har människorna ett harmoniskt förhållande till 

miljön/omgivningen anser människorna att de ska leva i harmoni med världen runt 

omkring sig. Är förhållandet begränsning avser detta att människor är begränsade till 

världen runt omkring dem och att öde, tur och förändring har en viktig roll.   

 

Tid – Albaum och Duerr (2011) menar att människor kan ha olika tidspreferenser. 

Dåtidsperspektivet innebär att individer sätter högt värde i fortsatta traditioner. 

Nutidsperspektiv är ett mer korttidsorienterat synsätt där syftet framförallt är snabba 

resultat. Individer kan även se världen ur ett framtidsperspektiv där individer har en 

vilja till att byta korttidsvinster mot långsiktiga resultat. 

 

Handlingar - Vad gäller handlingar kan preferenserna vara uppgiftscentrerade eller 

relationscentrerade (Albaum & Duerr 2011). Är de uppgiftscentrerade ligger fokus på 

produktiv aktivitet för att kunna prestera och uppnå önskade mål. Är handlingarna 

relationscentrerade ligger fokus på att arbeta för stunden och skaffa sig erfarenheter 

snarare än att prestera.  

 

Kommunikation – Enligt Albaum och Duerr (2011) kan kommunikationspreferenserna 

bestå av antingen hög kontext eller låg kontext. Är kommunikationspreferenserna av 

hög kontext bidrar delade erfarenheter till att vissa saker förstås utan att de behöver 

uttryckas och förklaras. Regler för hur personer ska tala och bete sig är underförstådda i 

dessa sammanhang. Är kommunikationen av låg kontext, betonas utbyte av fakta och 

information. Här ges informationen först och främst i ord och innebörden uttrycks 

tydligt. 
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Utrymme - Individer kan antingen ha ett individuellt förhållande till fysiskt utrymme, 

där utrymme mellan individer föredras, eller ett grupporienterat förhållande till fysiskt 

utrymme, där närhet föredras (Albaum & Duerr 2011). 

 

Makt – Individer kan antingen föredra hierarki eller jämställdhet (Albaum & Duerr 

2011). Är preferensen hierarki baseras värde på olikheter i makt mellan grupper och 

individer. Är preferensen jämställdhet sätts det värde på att minimera olika nivåer av 

makt. 

 

Individualism – Är synsättet individualistiskt dominerar ”Jag” över ”Vi” (Albaum & 

Duerr 2011). Här är självständighet högt värderat. Är synsättet kollektivistiskt 

dominerar gruppens intresse över individens intresse. Här är identitet baserat på 

personens sociala nätverk och lojalitet värderas högt. 

 

Konkurrenskraft – Enligt Albaum och Duerr (2011) kan preferenserna gällande 

konkurrenskraft antingen vara konkurrens eller samarbete. Är preferensen konkurrens är 

prestation, självsäkerhet samt materiella resurser viktigt. Föredras samarbete ligger 

fokus på livskvalité, ömsesidigt beroende och relationer. 

 

Struktur -  Vad gäller struktur kan individer ha ett högt behov av både skrivna och 

oskrivna regler (Albaum & Duerr 2011). Med dessa preferenser anses konflikter som 

något hotfullt. Ett annat synsätt är flexibilitet där det finns tolerans för oförutsägbara 

situationer och oklarheter. Här är oenighet acceptabelt. 

 

Tankesätt -  Tankesättet kan antingen vara induktivt eller deduktivt (Albaum & Duerr 

2011). Är tankesättet induktivt baseras resonemang på erfarenheter och experiment. Är 

tankesättet deduktivt baseras resonemang på logik och teori.  

 

3.1.3 Fem lager av kultur 

 

Erez och Gati (2004) beskriver kultur utifrån modellen ”De strukturella dimensionerna 

av kultur” (se nedan, modell 3). Modellen visar hur fem lager av kultur påverkar 

människan och hur dessa verkar tillsammans. De fem lager som beskrivs är Individuell 

kultur, Gruppkultur, Organisationskultur, Nationell kultur och Global kultur. 
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Modell 3. De Strukturella dimensionerna av kultur (Källa: Erez och Gati 2004, s. 588) 

 

Den inre cirkeln, individuell kultur, innehåller värderingar och åsikter som formats 

under uppväxten (Erez & Gati 2004). Dessa är omedvetna antaganden som inte läggs 

märke till förrän en motsatt värdering som skapar en reaktion dyker upp. De yttre lagren 

är mer lättpåverkade då individen i detta skede ofta anpassar sig efter situationen som 

den för närvarande befinner sig i. Graden av anpassning beror på hur stor attraktionen 

till den andra kulturen är och hur viktigt det är för individen att behålla sina 

grundvärderingar. De olika lagren och dess skillnader i anpassningsnivå är något som 

inte ofta benämns i forskning, utan istället har den nationella kulturen setts som något 

statistiskt och bestämt.  

 

Enligt Erez & Gati (2004) består även varje lager av kultur i modellen av en yttre/synlig 

nivå av beteenden och artefakter, en intern/osynlig nivå av grundläggande antaganden 

och en mellannivå av värden.  

  

Global kultur 

Nationell kultur 

Organisationskultur 

Gruppkultur 

Individuell kultur 
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3.2 Kulturskillnader  
 

Brett, Behfar och Kern (2006) menar att kulturella skillnader kan vara ett stort hinder 

för att skapa ett effektivt teamarbete och dessa skillnader kan vara svåra att uppfatta 

innan en signifikant skada redan har skett. Den främsta utmaningarna hos ett 

interkulturellt team ligger i underliggande kulturella skillnader då människor från olika 

kulturer kan ha olika grundläggande värderingar och uppfattningar.  

 
3.2.1 Hofstedes fem dimensioner  

 

Hofstede anses vara den första forskare som använt sig av kvantitativa empiriska studier 

för att studera kulturella skillnader mellan olika företag i olika länder (Hofstede, 

Hofstede & Nordfeldt 2005). Under fem års tid utfördes den omfattande studien på 

koncernen IBM som är ett stort internationellt företag. Totalt sett analyserades runt 

70000 formulär som kom från 50 olika länder. Denna analys utmynnade i fyra kulturella 

dimensioner. Vilket i ett senare skede blev fem dimensioner. Dessa dimensioner är 

Låg/hög maktdistans, Individualism/kollektivism, Maskulinitet/femininitet, Lågt/högt 

osäkerhetsundvikande och den femte dimensionen Långsiktig/kortsiktig inriktning som 

kom till i ett senare skede.  

 

Enligt Hofstede (1982) bygger de fem dimensionerna på att människor runt om i 

världen styrs av olika moraler, etiska standarder, attityder, föreställningar och seder. 

Hofstede (2001) berättar att samhällen är uppbyggda på olika traditioner, religioner och 

ritualer och att detta främjar olika föreställningar och värderingar. Smith (2006) skriver 

i sin artikel “When elephants Fight, the Grass gets Trampled: The globe and Hofstede 

Projects, Journal of International Business Studies” att Hofstedes studie om de fem 

dimensionerna som kom ut 1980 är en banbrytande studie som gav forskarna en strävan 

att förstå psykologiska aspekter av nationella kulturer.  

 

Hofstedes dimension 1 - Låg/hög maktdistans – Maktdistans definieras som “den 

utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och 

institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad” 

(Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005, s. 59). Institutioner är de grundläggande 

faktorerna i samhället så som skola, familj och organisationer. 
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Maktdistansen beskriver kopplingen mellan ledaren i organisationen och dess 

medarbetare (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). En låg maktdistans påvisar att 

medarbetarna i organisationen är mindre rädda och beroende av sin ledare. I en sådan 

situation tar chefen ofta upp problem med gruppen och beslut fattas via diskussioner 

och samråd.  

 

En hög maktdistans tenderar ofta att ha en stark hierarki och förhållandet mellan ledaren 

och medarbetarna är ojämn (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). Hög maktdistans 

bygger ofta på disciplin samt att vissa enstaka individer bestämmer och de resterande 

medarbetarna lyder. Det är även vanligt med övervakning på det dagliga arbetet för att 

chefen ska kunna rapportera uppåt i hierarkin. En hög maktdistans kan leda till problem 

för ledaren att styra och utvärdera då dessa chefer ofta inte vill eller kan förhandla med 

andra. 

 

Hofstedes dimension 2 - Individualism/kollektivism - En mindre del av världens 

befolkning lever i ett individualistiskt samhälle där individens intresse och familjens 

bästa går före gruppens, dessa individer värderar främst sin egen fritid och frihet 

(Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). En större majoritet av väldens befolkning lever 

i ett kollektivistiskt samhälle där gruppens intresse går före individens och gruppens 

makt och gemensamt tänkande värderas högst. Dimension 2 definieras enligt följande: 

  

“Individualism kännetecknar samhällen med svaga band mellan individer. 

Alla människor förväntas ta hand om sig själva och den närmaste familjen. 

Kollektivism är dess motsats och är utmärkande för samhällen där 

människor redan från födseln integreras i egengrupper med stark 

sammanhållning som utgör ett skydd för individen hela livet i utbyte mot 

förbehållslös lojalitet.” (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005, s.89).  

 

Det finns ett generellt samband mellan länder som har en liten maktdistans samt ett 

individualistiskt tänkande (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). Det finns även ett 

generellt samband mellan länder som har ett kollektivistiskt tänkande med en stor 

maktdistans.  
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Hofstedes dimension 3 - Maskulinitet/femininitet - Maskulinitet och femininitet är 

Hofstedes, Hofstedes och Nordfeldts (2005) tredje dimension i deras IBM-studie. De 

biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är desamma i hela världen, men deras 

sociala roller är dock annorlunda världen över.  

 

Individer i maskulina samhällen strävar efter en ökad inkomst samt ett erkännande av 

ett lyckat arbete (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). Det är även av stor vikt för 

individer att kunna avancera till en högre nivå inom organisationen och känna en 

utmaning i det arbete de dagligen utför. Maskulint samhälle definieras enligt följande: 

 

“Ett samhälle kallas maskulint när emotionella könsroller är tydligt 

åtskilda. Män ska hävda sig, vara tuffa och fokuserade på materiell 

framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta och bry sig om 

livskvalitet.” (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005, s. 133).  

 

Individerna i ett feminint samhälle strävar istället efter att uppnå en bra relation till sin 

chef samt ett gott samarbete med arbetsgruppen (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). 

Människor värdesätter även en trygghet i sin anställning. Feminint samhälle definieras 

på följande sätt:  

 

“Ett samhälle kallas feminint när emotionella könsroller överlappar 

varandra. Både män och kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig 

om livskvalitet.“ (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005, s. 133).  

 

Hofstedes dimension 4 - Lågt/högt osäkerhetsundvikande - Alla människor måste 

någon gång konfronteras med osäkerheten, att inte veta vad som kommer att hända i 

framtiden (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). Osäkerhetsundvikande definieras 

enligt följande: “I den utsträckning som människor i en kultur känner sig hotade av 

tvetydliga eller okända situationer” (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005, s. 183).  

 

Känslan av osäkerhet är inte endast personlig utan även något som delas med andra 

personer i samhället (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). Känslan av osäkerhet och 

sättet den hanteras på har sin grund i landets kulturella arv. Känslorna förstärks och 

reflekteras i de värderingar samhällets invånare har och skapar ett kollektivt 
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beteendemönster, vilket kan uppfattas som annorlunda och obegripligt för andra 

samhällen. 

 

Länder med ett lågt osäkerhetsundvikande har ett mindre behov av krav och regler 

(Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). Dessa länder har en låg ångestnivå, accepterar 

tvetydlighet och ser förändringar som något positivt.  

 

Länder med högt osäkerhetsundvikande har ett större behov av informella och formella 

regler för att skapa struktur i samhället och i organisationer (Hofstede, Hofstede & 

Nordfeldt 2005). Dessa länder ställer sig negativa gentemot förändringar och känner 

snarare ett hot av okända situationer vilket skapar stress och nervositet. Högt 

osäkerhetsundvikande är nära kopplat till begreppet ångest vilket innebär en diffus 

“känsla av oro eller obehag inför vad som ska hända” (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 

2005, s. 185). Länder med högt osäkerhetsundvikande strävar hela tiden efter att 

undvika tvetydlighet och gör allt för att undgå osäkerhet.  

 

Hofstedes dimension 5 - Långsiktig/kortsiktig inriktning - Den långsiktiga 

inriktningens filosofi grundar sig i uthållighet för framtida belöningar, entreprenörskap 

värderas högt och samhället strävar efter ärlighet, ansvarstagande och självdisciplin 

(Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). Samhällen med långsiktig inriktning värderar 

inte fritid speciellt högt utan fokuserar istället på marknadspositionen. Ledarna och 

ägarna samarbetar mot samma mål och ser de framtida målen som viktigast.  

 

Den kortsiktiga inriktningen värdesätter kortsiktiga mål och snabba resultat, det är en 

stor klyfta mellan ledaren och följarna (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). 

Traditioner är viktiga och påverkar samhället starkt. Dimension 5 definieras enligt 

följande:  

 

“Långsiktig inriktning står för att främja dygder inriktade på framtida 

belöningar, i synnerhet uthållighet och sparsamhet. Dess motsatta pol, 

kortsiktig inriktning, står för att främja dygder som har med det som varit 

och det nuvarande att göra, i synnerhet respekt för traditioner, att bevara 

“ansikte” och att uppfylla sociala skyldigheter.” (Hofstede, Hofstede & 

Nordfeldt 2005, s. 226).  
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3.2.2 Jämförelse mellan Sverige och Schweiz  

 

 
Diagram 1. (Källa: geert-hofstede.com) 

 

Diagrammet ovan visar de kulturella skillnader som finns mellan Sverige och Schweiz 

enligt Hofstedes studie. Nedan följer en förklaring av förhållandena i Sverige och 

Schweiz inom varje dimension.   

 

Hofstedes dimension 1 - Låg/hög maktdistans Sverige, Schweiz – Sverige har en låg 

maktdistans (geert-hofstede.com, 3). Vilket innebär att medarbetarna i arbetsgrupper är 

oberoende av sina ledare och beslut fattas genom diskussion och samråd. Makten är 

decentraliserad. Landet använder sig av direkt kommunikation och det är viktigt med 

delaktighet. Schweiz har en liknande maktdistans som Sverige, dock ligger de något 

högre inom denna dimension vilket modellen ovan visar (geert-hofstede.com, 2).  

 

Hofstedes dimension 2 - Individualism/kollektivism Sverige, Schweiz – Både Sverige 

och Schweiz har ett individualistiskt samhälle, där individerna värderar sina egna 

intressen, sin fritid och familjens bästa före gruppens intressen (geert-hofstede.com, 

2,3). Beslut angående befordran tas utifrån meriter.   

 

Hofstedes dimension 3 - Maskulinitet/femininitet Sverige, Schweiz – Sverige är ett 

feminint samhälle (geert-hofstede.com, 3). Detta innebär en strävan efter livskvalité och 

framgång mäts utefter denna livskvalité. Att stå ut från mängden är något som inte 

eftersträvas. Hela kulturen är uppbyggd runt ordet ”lagom” och det anses inte lämpligt 
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att skryta eller anse sig själv vara bättre än andra. Beslut fattas genom långa 

diskussioner och samordning. Jämlikhet, solidaritet och kvalité är viktigt för individer i 

arbetslivet. Det är även viktigt med flexibla arbetstider samt fritid.   

 

Schweiz är ett maskulint samhälle (geert-hofstede.com, 2). Individerna i samhället är 

mycket drivna och framgångsorienterade. Individer strävar efter att nå en högre nivå 

inom organisationen. I ett maskulint samhälle är det inte livskvalité och fritid som mäter 

framgång utan det är arbetetsinsatsen, det egna kapital och prestationerna som sätts i 

fokus. Beslut fattas inte genom långa diskussioner utan cheferna förväntas avgöra vilket 

beslut som ska fattas och konflikter löses genom att konkurrera ut varandra.  

 

Hofstedes dimension 4 - Lågt/högt osäkerhetsundvikande Sverige, Schweiz – Sverige 

har en låg benägenhet att undvika osäkerhet (geert-hofstede.com, 3). Detta innebär att 

behovet av krav och regler är lågt och det ska inte finnas mer regler än nödvändigt. 

Synen på förändringar är dessutom positiv och det finns en avslappnad attityd gentemot 

avvikelser. Scheman är flexibla och arbete utförs extra hårt endast vid behov. 

 

Schweiz har ett större behov av att undvika osäkerhet (geert-hofstede.com, 2). Detta 

medför att behovet av regler är stort. Beslut fattas efter att all tillgänglig information 

noggrant har analyserats och människor lever efter måttstocken ”tid är pengar”. 

Människor strävar efter säkerhet, punktlighet och hårt arbete. 

 

Hofstedes dimension 5 - Långsiktig/kortsiktig inriktning Sverige, Schweiz – Sverige 

har en kortsiktig inriktning då människorna fokuserar på kortsiktiga mål och snabba 

resultat (geert-hofstede.com, 3). Sparande för framtiden prioriteras inte.  

 

Schweiz har en långsiktig inriktning då sparsamhet, uthållighet, investeringar och 

långsiktigt tänkande förespråkas (geert-hofstede.com, 2).  

 

3.2.3 Trompenaars fyra dimensioner 

Trompenaars dimensioner utgår från en studie med intervjuer och enkäter från 

internationella företag i 55 länder (Trompenaars & Hampden-Turner 2012). 

Trompenaars studie har många likheter med Hofstedes studie då båda mynnar ut i ett 

flertal kulturella dimensioner.  
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Trompenaars dimension 1 - Tidsuppfattning - Sättet olika samhällen ser på tid kan 

skilja sig vilket påverkar gemensamma aktiviteter när två olika kulturer möts 

(Trompenaars & Hampden-Turner 2012). I vissa kulturer ses tid som en rak linje där 

framtiden ligger i fokus istället för det förgångna. Andra kulturer kan se tid som en 

cirkel där det förgångna och nutiden ger möjligheter för framtiden. Förhållandet till 

dåtid, nutid och framtid påverkar mycket sättet individer tänker på och hur individer tar 

beslut. Dessa olika synsätt på tid skapar skillnader i sättet att planera, investera, hur 

förhållandet till deadlines ser ut, hur planeringen av aktiviteter ser ut och vilka strategier 

som anses lämpliga att använda. Tiden som bestäms för mötet kan vara exakt för en 

kultur medan en annan ser den bestämda tiden som en ungefärlig tid.  

 

Vissa kulturer planerar och försöker fylla sin tid. Här är det oförskämt att komma några 

minuter för sent och här används uttrycket ”tid är pengar” (Trompenaars & Hampden-

Turner 2012). I andra kulturer däremot är förhållandet till planerade aktiviteter mer 

flexibelt och det anses viktigare för individer att ge tid till personer de har bra relationer 

med även om individernas schema säger något annat. Detsamma kan gälla för deadlines. 

För en kultur kan en deadline vara mycket viktig att hålla medan en annan kultur ser det 

som en riktlinje och hellre levererar ett jobb som är bättre lite senare. Organisationer 

från olika kulturer kan även ha olika synsätt på hur långt in i framtiden de planerar. 

 

Trompenaars dimension 1 - Tidsuppfattning Sverige, Schweiz – Vid jämförandet av 

Sverige och Schweiz utifrån Trompenaars studie har Sverige en något mer långsiktigt 

planering (Trompenaars & Hampden-Turner 2012). Dessutom baserar svenskarna sina 

beslut på tidigare erfarenheter och händelser något mer jämfört med schweizarna. 

 

Trompenaars dimension 2 - Neutral/affektiv – Enligt Trompenaars och Hampden-

Turner (2012) är affektiva samhällen vana vid att uttrycka sina känslor och att prata om 

känslorna med sin omgivning. En affektiv kultur som är van vid att prata om sina 

känslor öppet kan ha svårt att förstå sig på en person som inte öppet delger sina känslor. 

Den affektiva kulturen kan ha svårt att urskilja riktigt starka känslor då omgivningen har 

för vana att höra känslomässiga uttryck och förklaringar.  
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I det neutrala samhället diskuteras inte känslor i lika hög grad och signalerna är mer 

neutrala och dolda (Trompenaars & Hampden-Turner 2012). Känslorna är mer 

kontrollerade och när känslorna väl syns eller hörs blir de mer uppmärksammade 

jämfört med i ett affektivt samhälle. 

 

Det kan uppstå missförstånd när dessa två olika kulturer möts. Dessutom kan en 

”rationell” personen känna sig obekväm i möte med en ”affektiv” person och tvärtom 

eftersom dessa två olika kulturer uttrycker sig på två helt olika sätt (Trompenaars & 

Hampden-Turner 2012). Enligt författarna kan denna indelning vara svår att göra på en 

nationell nivå, då sättet individer uttrycker sina känslor på kan variera mellan individer 

från samma land och kultur. Dock ger detta en generell syn på hur samhället förhåller 

sig till sina känslor.  

 

Trompenaars dimension 2 - Neutral/affektiv Sverige, Schweiz – Studien undersökte 

hur många av respondenterna som inte öppet visar sina känslor (Trompenaars & 

Hampden-Turner 2012). Av schweizarna svarade 68 procent att de öppet visade sina 

känslor och av svenskarna var det 54 procent som öppet visade och pratade om sina 

känslor. Detta tyder alltså på att Schweiz är ett något mer affektivt samhälle än Sverige.  

 

Trompenaars dimension 3 - Specifik/diffus – Enligt Trompenaars & Hampden-Turner 

(2012) skiljs det tydligt mellan arbetssammanhang och andra situationer i ett specifikt 

samhälle. Chefen är endast ”chef” på arbetet. Fokus ligger på själva arbetsuppgiften. 

Det läggs dessutom ingen tid eller energi på långa konversationer och middagar för att 

bygga relationer med en motpart som inte är intresserad av en eventuell affär. 

 

I en diffus kultur bemöts chefen med samma respekt oavsett situation (Trompenaars & 

Hampden-Turner 2012). Fokus ligger på att bygga relationer för att skapa tillit. För att 

en eventuell affär över huvud taget ska komma på tal krävs det i första hand att parterna 

lär känna varandra och får förtroende för varandra. Det kan uppstå stora missförstånd 

när ett företag från en specifik kultur ska göra affärer med ett företag från en diffus 

kultur, eftersom den specifika kulturen anser det vara onödigt att lägga tid på ”kallprat” 

och istället vill gå direkt till själva affären. Individer från en diffus kulturen ,däremot, 

anser att de måste känna förtroende och tillit för motparten innan affären kommer på tal. 
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Trompenaars dimension 3 - Specifik/diffus Sverige, Schweiz - Trompenaars studie 

visar att både Sverige och Schweiz har ett specifikt samhälle där de tydligt skiljer på 

arbetssammanhang och andra situationer (Trompenaars & Hampden-Turner 2012). 

Dessutom vill båda länderna gå direkt till själva affären och inte lägga tid på ”kallprat”.  

 

Trompenaars dimension 4 – Uppnådd/given status – I kulturer som fokuserar på 

uppnådd status bedöms en person utifrån vad den har erfarit och åstadkommit 

(Trompenaars & Hampden-Turner 2012). Det är en individs prestation som räknas och 

syns. I kulturer som fokuserar på given status erhåller individerna istället status utifrån 

familjetillhörighet, utbildning, kontakter, kön och ålder. I kulturer med given status föds 

individerna in i sin status i samhället, vilket gör det svårare att förändra sin position i ett 

senare skede. 

 

Trompenaars dimension 4 - Uppnådd/given status Sverige, Schweiz – I Trompenaars 

studie fick respondenterna svara på om graden av erhållen respekt beror på 

familjebakgrund (Trompenaars & Hampden-Turner 2012). På frågan svarade 73 procent 

av schweizarna att de inte höll med om detta. Av svenskarna var det hela 87 procent 

som inte höll med om att graden av erhållen respekt beror på familjebakgrund. Detta 

visar att i Sverige är det vad du uträttar och tillför som genererar status och inte vilken 

social klass du är född i. Även Schweiz har en kultur som till större delen fokuserar på 

uppnådd status, dock något mindre jämfört med Sverige.  

 

3.3 Kulturens påverkan i team 

3.3.1 Team 

Enligt Wheelan (2005) skapas ett team när delade mål och effektiva metoder för att 

uppnå dessa mål har etablerats i arbetsgruppen. Grupper utvecklas precis som 

människor över tid. Denna utveckling kan beskrivas utifrån en grupps livscykel 

bestående av fyra faser.  

 

Fas 1 - Orienteringsfasen – I den första fasen har gruppmedlemmarna ännu inte 

etablerat några relationer med varandra. De har svårt att förlita sig på varandra för att få 

support och struktur (Wheelan, 2005). Detta medför att medlemmarna är mycket 

fokuserade på ledaren i detta steg och vill ha klara direktiv från ledaren. Människor 
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kommunicerar artigt med varandra, undviker konflikter och har behov av att bli 

accepterade och inkluderade i gruppen.  

 

”You know you’re in a stage 1 group when the leader asks a question and 

no one responds. The leader’s words seem to vanish into the Bermuda 

Triangle” (Wheelan 2005, s.27). 

 

Fas 2 - Konfliktfasen - I konfliktfasen börjar medlemmarna utmana ledaren och 

varandra (Wheelan 2005). Det är vanligt att individerna i gruppen blir frustrerade kring 

mål, rollsättningar och uppföljning av handlingsplaner. Konflikter är i detta steg 

oundvikligt och det är lätt att individerna får en negativ inställning till övriga 

gruppmedlemmar. Lyckas konflikterna i detta steg lösas framgångsrikt skapas ett ökat 

förtroende och sammanhållning i gruppen.     

 

”You know you are in a stage 2 group when the thought of going to a team 

meeting makes you feel ill” (Wheelan 2005, s.28). 

 

Fas 3 - Närmandefasen - Lyckas gruppen ta sig förbi konfliktfasen ökar 

medlemmarnas förtroende för varandra och en känsla av samhörighet infinner sig 

(Wheelan 2005). Kommunikationen blir mer öppen och fokus ligger på uppgiften. 

Målen och rollsättningen i gruppen blir satta och ledarens roll går från att ge direktiv till 

att istället konsultera och samarbeta med gruppens medlemmar. 

 

”You know you are in a stage 3 group when the group member who drove 

you crazy for weeks begins to make you smile” (Wheelan 2005 s.29). 

 

Fas 4 - Samarbete - I samarbetsfasen har teamet en hög effektivitet och produktivitet 

(Wheelan 2005). Flera av de problem som funnits i tidigare faser har nu klarats upp och 

energin läggs istället på att nå de gemensamma gruppmålen och egna arbetsuppgifter. 

Tydliga roller är satta och medlemmarna accepterar sin satta status i teamet.  

 

You know you´re in a stage 4 group when you can´t wait to get to the team 

meeting because it´s exhilarating, fun, important, and makes you feel like a 

grown–up”(Wheelan 2005, s.32). 
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3.3.2 Missförstånd på grund av kultur  

”Being global is not just about where you do business it is also about how you do it” 

(Hofstede, Pedersen & Hofstede 2002, s.32).  

 

De moraliska kraven som finns i en kultur används ofta för att döma en annan kultur, 

vilket medför att den andra kulturen alltid kommer att framstå som moraliskt 

underlägsen (Hofstede, Pedersen & Hofstede 2002). Detta gäller både stora rikstäckande 

problem och problem som kan uppstå i vardagliga beteenden. När alla individer hävdar 

att deras sätt är bäst och anser sig själva vara moraliskt överlägsna förbättras inte 

världen, utan istället kan ett gräl eller till och med ett krig utvecklas. Världen är i behov 

av en moralisk omställning mellan länderna för att klara av dessa problem. Det första 

steget bör vara att försöka förstå varför andra agerar som de gör och inse att sett utifrån 

deras perspektiv är deras handlingar vettiga. Grupper av människor har ofta 

uppfattningen att andra grupper av människor är ociviliserade. Människor kan 

förolämpa och missförstå varandra på grund av olikheter i kulturer. Meddelanden som 

skickas över kulturella gränser kan endast tolkas korrekt när mottagaren tar hänsyn till 

det kulturella sammanhang som meddelandet skickats i. Utan interkulturell förståelse 

kommer handeln att drabbas, personliga relationer att bli lidande och faran för krig att 

öka.  

 

Människor från olika länder har oftast olika sociala regler enligt Hofstede, Pedersen och 

Hofstede (2002). När människor från olika länder kommunicerar med varandra är det 

därför troligt att missförstånd av olika beteenden kan uppstå när dessa skillnader inte är 

kända. När kommunikationen inte ger det resultat som en person förväntats sig kommer 

personen att bära med sig dessa negativa erfarenheter till nästa gång personen ska 

interagera med människor från denna del av världen. 

 

3.3.3 Potentiella barriärer vid tvärkulturell kommunikation 

 

Idag finns det en ökad exponering av främmande kulturer i stora delar av världen, vilket 

skapar en möjlighet att lära sig angående andra kulturer samtidigt som det medför en 

risk att problem uppstår enligt Hofstede, Pedersen och Hofstede (2002). På grund av 

detta blir det därför ännu viktigare för människor att öka sin förmåga att kommunicera i 

olika kulturer på ett effektivare sätt. Det finns fem typer av potentiella barriärer vid 

tvärkulturell kommunikation:  
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Första barriären är språkskillnader (Hofstede, Pedersen & Hofstede 2002). Det eftersom  

räcker inte att enbart lära sig grammatiken och orden, även kulturell kompetens måste 

inkluderas. Den kulturella kompetensen består av att veta vad som ska sägas, hur, när, 

var samt varför det sägs. För att överkomma denna barriär kan man, använda sig av en 

tolk eller fråga efter förtydligande när det är oklart vad som menas och sägs.  

 

Den andra barriären är enligt Hofstede, Pedersen och Hofstede (2002) icke verbal 

kommunikation. Detta kan till exempel vara gester, hållning och andra sätt människor 

använder sig av för att visa hur de känner utan att tala. För att överkomma denna barriär 

bör människor inte anta att de förstår icke verbala tecken och beteende så vidare de inte 

är bekanta med kulturen. Icke verbala tecken bör inte heller tas personligt även om det 

anses vara förolämpande i den egna kulturen.  

 

Den tredje barriären innebär att människor använder sig av stereotyper och försöker 

placerar in personer i mönster baserat på tidigare erfarenheter (Hofstede, Pedersen & 

Hofstede 2002). Människor ser ofta det de själva vill eller förväntar sig att se vilket 

avvisar möjliga tolkningar som inte passar in i det personen förväntat sig. För att 

komma över denna barriär är det viktigt att öka sin egen förståelse för egna förutfattade 

meningar och stereotyper. Det är även viktigt att lära sig om andra kulturer och kunna 

omtolka människors beteenden utifrån deras kulturella perspektiv.  

 

Den fjärde barriären är enligt Hofstede, Pedersen och Hofstede (2002) tendensen att 

utvärdera beteende från en annan kultur till något bra eller dåligt samt att personer gör 

bedömningar baserade på egna kulturella fördomar. För att minska denna tendens bör 

ett passande avstånd upprätthållas. Det är även viktigt att människor inser att individer 

inte kan förändras över en natt och att inte döma någon från en annan kultur efter sina 

egna kulturella värderingar innan man lärt känna honom/henne och hans/hennes 

kulturella värden.  

 

Den femte barriären är den höga nivån av stress som vanligtvis uppkommer vid 

interkulturell interaktion (Hofstede, Pedersen & Hofstede 2002). För att minska stressen 

bör människor acceptera den tvetydighet som kan uppstå i interkulturella situationer när 

man inte vet vad andra förväntar sig och vad som kan förväntas av andra. Dessutom är 
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det viktigt att arbeta med att minska anda interkulturella barriärer och vara förlåtande 

mot både sig själv och andra.  

 
3.3.4 Viktiga faktorer för ett interkulturellt team 

 

För att lyckas skapa ett effektivt lagarbete måste underliggande kulturella orsaker till 

konflikt uppfattas och ett ingripande bör ske så tidigt som möjligt för att kunna skapa ett 

behagligt arbetsklimat där gruppmedlemmarna samarbetar på ett effektivt sätt (Brett, 

Behfar & Kern 2006). Fyra faktorer tas upp som anses viktiga för att nå framgång i ett 

interkulturellt team. Dessa fyra är direkt och indirekt kommunikation, problem med 

accenter och flytande tal, olika attityder till hierarki och myndigheter, samt 

motstridande normer för beslutsfattande.  

 

 Direkt kontra indirekt kommunikation – Enligt Brett Behfar och Kern (2006) 

skapar olika kulturer skillnader när det gäller kommunikation. Vissa kulturer har 

en direkt kommunikation. Människor i dessa kulturer menar vad de säger och 

uttrycker sig på ett sätt som gör att mottagaren förstår innebörden utan att veta 

hela sammanhanget. Andra kulturer använder sig av indirekt kommunikation då 

innebörden av meddelandet är inbäddat i budskapet och mottagaren behöver veta 

sammanhanget för att förstå vad som egentligen sägs. Skillnaderna mellan direkt 

och indirekt kommunikation kan skapa allvarliga missförstånd i stressade 

situationer eller till och med skada relationer när problem uppstår.  

 

 Problem med accenter och flytande tal – Språket i internationella affärer är 

engelska men även då språket är detsamma kan det finnas stora skillnader i 

förståelse mellan människor med olika kulturella bakgrunder (Brett, Behfar & 

Kern 2006). Skillnaderna kan orsaka stor frustration och missförstånd. Personer 

kan vara experter inom sitt område men om de inte behärskar språket tillräckligt 

bra kan de känna sig utanför och bli omotiverade att bidra med sin kunskap då 

de har problem med att uttrycka sig. 

 

 Attityder till hierarki och myndigheter – Brett, Behfar och Kern (2006) menar 

att det är vanligt att olika kulturer har olika relationer till hierarki och 

myndigheter. I vissa kulturer behandlas människor olika beroende på deras 

position i organisationen och deras status. En teammedlem som är van vid att det 
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finns ett stort avstånd i hierarkin kan ha problem med att genomföra aktiviteter 

inom ett team där medlemmar med olika höga positioner pratar med varandra 

som jämlikar. Detta då denne person känner sig respektlöst behandlad och i 

vissa fall även förnedrad.  

 

 Motstridiga normer för beslutsfattande - Sättet beslut tas på kan skilja sig åt i 

olika kulturer (Brett, Behfar & Kern 2006). Detta gäller främst ur ett 

tidsperspektiv, hur snabbt beslutet ska fattas och vilka analyser som krävs. Vissa 

kulturer föredrar ett snabbt beslutsfattande med en relativt liten analys, medan 

andra kulturer vill göra en grundlig analys och ha en stadig grund att stå på 

innan de diskuterar fram olika lösningar och fattar ett beslut. 

 

3.3.5 Kulturell intelligens 

 

Enligt Adair, Hideg och Spence (2013) har kulturell intelligens under senare år vuxit 

fram som en viktig faktor för att skapa framgång i interkulturella interaktioner. Kulturell 

intelligens kan även vara en av de viktigaste faktorerna för att utveckla gemensamma 

värderingar i en tvärkulturell grupp. Författarna diskuterar hur kulturell intelligens 

påverkar utvecklingen av gemensamma värderingar i ett team. Genom att 

operationalisera teamets gemensamma värderingar blir olika kulturella värden godkända 

av gruppmedlemmarna och kan användas som vägledande principer i arbetslaget.  

 

Adair, Hideg och Spence (2013) hävdar att det finns främst två aspekter av kulturell 

intelligens som är särskilt fördelaktiga vid framväxten av gemensamma värderingar i 

interkulturella grupper. Dessa två är den externa aspekten av beteende och den interna 

aspekten angående medvetenheten om sina egna tankeprocesser, så kallad 

metakognition. Dessa båda aspekter skapar tillsammans en öppenhet och förmåga till att 

vilja förstå hur andra tänker och kommunicerar samt en vilja till att lyssna. Kulturella 

aspekter som inte har någon effekt på interkulturella grupper är kunskap och motivation.  
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3.4 Forskningsmodell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
 

 

Modell 4, forskningsmodell, (egen modell)  

 

Kultur har utvecklats från geografiska, historiska, politiska, teknologiska och sociala 

förhållanden. Vilket innebär att människors värderingar, ritualer, symboler, 

föreställningar och tankesynsätt skiljer sig åt mellan olika länder, vilket skapar 

kulturskillnader. Vi har i vår forskningsmodell operationaliserat begreppet kultur till 

Hofstedes och Trompenaars dimensioner som syns i rutan i mitten på modellen. Vi 

kommer att använda oss av Hofstedes och Trompenaars dimensioner för att i första 

steget undersöka om dessa dimensioner överensstämmer med Saabs interkulturella 

arbetsgrupp. Sedan kommer vi undersöka om de skillnader vi har funnit har bidragit till 

några problem i gruppen. Som vi berättade i metodkapitlet under operationaliseringen 

har vi valt att ta bort tre av Trompenaars dimensioner i undersökningen. Det är alltså 

sammanlagt nio dimensioner som undersöks i arbetet, fem från Hofstede och fyra från 

Trompenaars. Resterande dimensioner och övriga teorier har vi läst för att själva sätta 

oss in i ämnet. De är även med för att ge läsaren en större förståelse för vårt 

forskningsområde, men vi anknyter inte direkt till dessa i uppsatsens analysdel förutom 

i ett fåtal tillfällen.  

 
 

 

 

KULTUR 

KULTURSKILLNADER 

 

      Hofstedes dimensioner 

1. Maktdistans 

2. Individualism/kollektivism  

3. Maskulinitet /femininitet  

4. Osäkerhetsundvikande  

5. Inriktning 

Trompenaars dimensioner 

1. Tidsuppfattning 

2. Neutral/affektiv 

3. Specifik/diffus 

4. Status 

 

 

TEAM 
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4 EMPIRI 
 

Empirin inleds med en företagspresentation av Saab. Sedan följer en systematisk 

presentation av det insamlade materialet enligt de nio kulturdimensionerna, fem från 

Hofstedes och fyra från Trompenaars.  

 

4.1 Företagspresentation  
 

Saab AB är ett försvars- och säkerhetsföretag vars vision och mission är “It’s a human 

right to feel safe” och “To make people safe by pushing intellectual and technological 

boundaries” (saabgroup.com,1). 

 

Saab AB är ett företag som har en stor betydelse för den svenska exporten. Företaget har 

försäljning på 100 marknader och cirka 14 000 anställda som befinner sig på 32 

marknader (Saab Aeronautics interna hemsida). 75 procent av Saab ABs 

försäljningsorder kommer idag från utlandet vilket gör att företaget strävar efter att 

etablera sig i andra länder och inte endast utgå från Sverige. På grund av detta har Saab 

AB nyligen omorganiserats och skapat sex stycken marknadsområden runt om i världen 

(saabgroup.com, 2). 

 

Dessa marknadsområden är Americas, Nordic & Baltic, Europe & Greater Middle East, 

India, Sub-Saharan Africa och Asia Pacific. Detta görs för att vara mer närvarande på 

marknaderna i de olika länderna. 

 

Saab AB är även indelat i sex olika affärsområden. Det första området är Aeronautics, 

vars produkter är stridsflygplanet Gripen, den obemannade helikoptern Skeldar, det 

obemannade flygplanet Neuron samt  passagerarflygplanen Saab 340/2000. Dynamics 

arbetar med understödsvapen, robotar samt kamouflage material. Electronic Defence 

Systems utvecklar radarsystem och verkar som elektronisk support. Security and 

Defence Solutions arbetar med ledningssystem, simulering och träning. Support and 

Services arbetar med underhåll och service till kunderna. Det sista affärsområdet är 

Combitech som är ett av Sveriges största teknologiska konsultföretag. Detta innebär i 

princip en matrisorganisation, där de sex olika affärsområdena verkar eller skulle kunna 

verka inom de sex olika marknadsområdena 
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Aeronautics är det affärsområde som ligger till grund för vår undersökning och empirin 

har samlats in på avdelningen Gripen, i den interkulturella arbetsgruppen. Gripen är ett 

multiroleflygplan med ett av världens mest avancerade kommunikationssystem 

(saabgroup.com, 3). Några av gripens styrkor är dess mångsidighet, fältmässighet och 

dess förmåga att anpassa sig till olika situationer.  

 

Gripens kunder är idag, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Ungern och Thailand. Det finns 

dessutom stora möjligheter för Gripen att expandera sin försäljning till andra flygvapen 

i världen (saabgroup.com, 4). Detta innebär att anställda från Saab Aeronautics tvingas 

arbeta tillsammans och samarbeta med personer från andra kulturer för att nå de 

gemensamma organisationsmålen. 

 

Saab Aeronautics har idag en aktuell kampanj för ett eventuellt samarbete med Schweiz 

och det är i denna arbetsgrupp som vi samlat in vår empiri. Schweiz har visat intresse 

för att köpa 22 Gripenflygplan och det är viktigt att samarbetet i denna interkulturella 

grupp fungerar för att affären ska kunna genomföras.  

 

För att kunna presentera de kulturella skillnader som finns mellan Sverige och Schweiz 

i Saabs interkulturella arbetsgrupp kommer vi systematiskt att presentera det insamlade  

materialet enligt de nio kulturdimensioner vi har använt, fem från Hofstedes och fyra 

från Trompenaars. Under varje dimension presenteras frågorna på enkäterna först och 

sedan presenteras intervjumaterialet.  

 

4.2  Hofstedes dimension 1 – Låg/hög maktdistans  

 

Under denna rubrik går vi igenom fyra områden. Dessa är kommunikation, beslut, 

konflikter och hierarki. Till de två första områdena har vi enkätfrågor, samtliga fyra 

områden har material från intervjuerna.  

 

4.2.1 Kommunikation 

 

Under första frågan om respondenterna använder sig av direkt och tydlig 

kommunikation visar diagrammet nedan att de schweiziska gruppmedlemmarna i något 

högre grad använder sig av direkt och tydlig kommunikation. De svenska svaren hade 

ett lägre medelvärde men majoriteten menade ändå att de använde sig av direkt och 
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tydlig kommunikation. Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls instämmer 

och svarsalternativ åtta innebär att respondenterna instämmer till fullo.  

 

 

(Diagram,2) 

 

Enkäterna visade att schweizarna i något större utsträckning än svenskarna föredrog att 

använda sig av klar och tydlig kommunikation. Dock visade intervjuerna att denna lilla 

skillnad innebär ganska stora missförstånd mellan svenskarna och schweizarna i 

gruppen. En av de svenska informanterna berättade:  

 

”Schweizarna talar direkt om vad de inte är nöjda med. I Sverige är vi mer 

ödmjuka och lindar in våra anklagelser så att de inte ens förstår att det är 

en anklagelse. Och det är en typisk kulturkrock framförallt för oss som är i 

säljfasen så är vi väldigt rädda att ta strid.”  

 

Schweizarna hade en liknande åsikt angående detta. ”Schweizare pratar klartext 

tidigare istället för att vara snäll mot alla”. Detta var även något som vi som författare 

lade märke till under intervjuerna. Det var en markant skillnad på att intervjua 

schweizare och svenskar. Svenskarna var väldigt trevliga och pratade mycket, dock var 

informationen de gav inlindad och inte konkret. Även schweizarna var väldigt trevliga 

och pratade mycket, men deras information var betydligt mer rak och tydligare. 

Schweizarna hade inga problem med att säga vad de verkligen tyckte. En av de 

schweiziska informanterna gav oss följande exempel av sina erfarenheter av att arbeta 
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med svenskar och skillnader i svenskarnas kommunikation jämfört med Tyskland och 

Schweiz: 

 

”I måndags hade jag en diskussion med ett annat företag, det var inte här 

det var med ett annat företag det var med tyskar. Men företaget var svenskt 

och jag sa till tysken att han letade efter saker som svenskarna inte vill ha. 

Och då blev han arg, herregud han kan väl säga helt klart vad det är dom 

vill ha. Men jag sa till honom att det är en klassisk cross culture krock. Som 

tysk förväntade han sig jätteklart språk. Och jag berättade för honom att en 

svensk aldrig kommer att ge dig klara direktiv om vad han vill ha. Och då 

sa jag till honom hur det fungerar i Sverige och hur det fungerar i Tyskland 

och nu har han börjat fatta att lyssna och det är på engelska och det kan 

också vara lite svårt, men nu lyssnar han på svenskarna mellan tonerna. Att 

han börjar försöka tolka vad de verkligen har sagt. Och det måste alla 

sådana team göra från början. Man måste prata om skillnaderna, gör man 

inte det kan det verkligen bli fel, irriterande. Då kommer alla tycka dumma 

svenskar och dumma schweizare, varför fattar dom inte för.”  

 

En svensk informant som har arbetat i Schweiz i flera år berättade om sina erfarenheter 

och hur man som svensk bör agera i ett affärsmöte med schweizare, samt de kulturella 

skillnader han själv har stött på inom kommunikation: 

 

”Om man har en pitch som man ska presentera för ett schweiziskt företag 

för chefen så måste det vara klart, koncist och tydligt och det ska ta ca tio 

minuter och du ska ha färdig dokumentation. Då kan du inte komma in och 

svamla en timme. Där är en så tydlig kulturell skillnad oss emellan. Det 

gäller att vara tydlig, ha en klar bild och vara väldigt duktig på 

projektplanering. Och också ryggrad att stå upp och inte svikta när det 

börjar blåsa lite grann. Det uppfattas nämligen som väldigt oprofessionellt 

och de slutar att lyssna.” 

 

4.2.2 Beslut 

Diagrammet nedan visar att svenskarna i arbetsgruppen föredrar att fatta beslut genom 

diskussion och samråd i större utsträckning jämfört med schweizarna i arbetsgruppen 
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gör. Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls instämmer och 

svarsalternativ åtta innebär att respondenterna instämmer till fullo. 

 

 

(Diagram,3) 

 

Nästa diagram nedan visar att en något större del av schweizarna föredrar att ledaren 

fattar alla beslut dock är fortfarande nästan hälften av schweizarna som inte anser att 

ledaren ska fatta alla beslut. Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls 

instämmer och svarsalternativ åtta innebär att respondenterna instämmer till fullo. 

 

 
(Diagram,4) 

 

Beslutsfattande var något som diskuterades mycket av informanterna och här fann vi 

stora kulturella skillnader på hur beslut fattas. Schweizarna är vana vid att fatta snabba 
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beslut och ta självständigt ansvar för beslutsfattandet, medan de svenska 

gruppmedlemmarna gärna fattar beslut genom diskussion och samråd. Därmed tar 

beslutsprocessen längre tid än vad schweizarna är vana vid. Denna skillnad var något 

som båda parter var medvetna om, dock märktes det tydligt under intervjuerna att denna 

skillnad var ett stort problem för schweizarna. Detta då flera schweizare nämnde att de 

inte över huvud taget förstår när ett beslut har fattats. Svenskarna däremot var medvetna 

om skillnaden men såg något lättsammare på det. En av schweizarna berättade: 

 

”I Sverige har jag upplevt att man har arbetsgrupper, teamwork det är 

jätteviktigt i Sverige. Det är inte stora hierarkier. Man gör allt gemensamt, 

alla kan uttrycka sig och i slutändan är det någon som har fattat beslutet 

och alla vet vilket beslut som har fattats, förutom jag då som är schweizare 

som sitter med har aldrig förstått vad vi har beslutat om. Det är svårt att 

säga om det är bra eller dåligt men det är annorlunda, det är kanske 

poängen. Så länge det är så i hela landet så är det inga problem. Men är det 

cross-culture grupp så är det ett problem.”  

 

 Att schweizarna inte förstår när ett beslut har fattats upplever de som ett problem. Det 

var framför allt schweizarna som diskuterade och tog upp detta ämne och det märktes 

tydligt att det var ett stort irritationsmoment för dem. Dock var det ingen av 

schweizarna som ansåg att svenskarnas sätt att fatta beslut var fel, utan de uppfattade 

det bara som annorlunda och att det var svårt att anpassa sig efter det och förstå när ett 

beslut har fattats av svenskarna. En schweizare berättade om ett exempel i ett möte med 

svenskar och schweizare:  

 

”I ett möte när man går igenom en dagordning och när det inte kommer 

några motsägelser till vad som står på dagordningen då är det i Schweiz 

okej, då har vi kommit överens att det här ska gälla. Medan en svensk inte 

på samma sätt skulle säga det här, han skulle säga att ja vi har bara 

diskuterat men vi har inte fattat ett beslut, så svenskarna behöver mycket 

mera struktur och säga att nu har vi fattat ett beslut medan för schweizarna 

om ingen är emot så är det ett beslut.”  

 

En annan schweizare sa följande:  
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”När jag sitter med svenskar så ska alla prata och på slutet vet jag inte om 

vi har bestämt någonting och det är jag inte van vid här i Schweiz.” 

 

Under intervjuerna diskuterade schweizarna mycket om svenskarnas sätt att fatta beslut, 

de ansåg att svenskarna tog längre tid på sig att fatta beslut än vad schweizarna var vana 

vid. Svenskarna såg inte lika allvarligt på denna skillnad och detta var inte något som de 

svenska informanterna tog upp i lika stor utsträckning som schweizarna. En utav 

svenskarna uttryckte sig enligt följande:  

 

”Schweiz är ju väldigt hierarkiskt styrt, vilket betyder att när chefen tar ett 

beslut så åker man. Så är det inte i Sverige, när chefen tar ett beslut så är 

det mer starten på en diskussion, så är det på Saab också. Då blir det en 

krock, de uppfattar oss svenskar som ganska obeslutsamma.” 

 

Några schweiziska informanter hade följande åsikter: 

 

”Svenskar tar ganska lång tid på sig att fatta beslut. Svenskar vill att alla 

ska vara med på beslutet, enligt mig vill inte svenskar gå emot varandra. 

Genom att göra på det sättet är processerna väldigt långa. Jag vill inte säga 

slöa men det verkar som om allt verkar ta lite längre tid än i Schweiz.” 

 

”Svenskar tar för lång tid på sig, de missar ganska lätt möjligheter. I 

Sverige är dom rädda att göra fel men i Schweiz ser vi det mer som att vi lär 

oss av det ifall vi gör fel.” 

 

Under intervjuerna kom det tydligt fram att svenskarna vill att beslut ska fattas 

gemensamt medan schweizarna efterfrågade att ledaren för gruppen skulle ta det 

slutgiltiga beslutet.  En av de schweiziska informanterna berättade om ett av problemen 

som han har upplevt med skillnaderna i beslutsfattande mellan de två länderna:  

 

”Det är rätt så många som verkar ha något att säga fastän det egentligen 

inte direkt angår dom. Och det kan ibland kännas lite påfrestande när man 

sen glömmer att ta med den här personen i diskussionen så blir den här 
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personen ledsen rätt så snabbt också leder det till och med till att man 

omprövar ett beslut. Så det tar rätt så mycket tid att fatta beslut.” 

 

En av de schweiziska informanterna berättade ”Alla måste vara nöjda och alla måste få 

uttrycka sig, den kulturen har vi inte i Schweiz.” En annan schweizare uttryckte sig 

enligt följande: 

 

”Det tar lång tid att fatta beslut i Sverige. Personerna vill fråga många 

andra om deras åsikt innan beslut fattas. I Schweiz tar chefen beslut, kanske 

frågar men han/hon fattar beslutet”  

 

Medan en svensk informant beskrev situationen enligt följande ”Dom är mer 

hierarkiska, vi har mer kulturen att alla ska vara med och chefen vill gärna förankra 

besluten bland de anställda i svensk verksamhet.” 

 

4.2.3 Konflikter 

 

Under intervjuerna kom det även fram att både svenskarna och schweizarna upplever att 

svenskarna undviker konflikter i högre grad än vad schweizarna gör. En svensk 

berättade:  

 

”Svenskar vi är ju väldigt ödmjuka och schysta, jag menar inte att man inte 

ska vara ödmjuk och schyst men man ska nog lära sig det här att det inte är 

the end of the world om man hamnar i en konflikt, utan man ska stå på sig 

tydligt. Schweizare pratar inte runt så mycket utan är lite mer pang på 

rödbetan och är väldigt tydligt vad du pratar om.” 

 

En av de schweiziska informanterna berättade under ämnet:  

 

”Svenskar undviker konflikter inte schweizare. Man diskuterar ganska tufft. 

En stor skillnad mellan svenskar och schweizare. ” 

 

”Jag är van vid lite hårdare som exempelvis nu håller du käften nu pratar vi 

inte längre om det. I Sverige skulle ju aldrig det hända, det skulle vara en 

extrem förolämpning. I Schweiz kan det hända, att nu räcker det och då 
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säger man det. Som sagt jag är van vid det, jag säger inte att det är bättre 

eller sämre. Men som schweizare kan man känna att nu orkar jag inte 

längre lyssna på dem. Och sen är det också så att svenskar som är i ett 

schweiziskt team kan känna att det är ganska tufft. Kanske lite ovänligt och 

otrevligt.”  

 

Det märktes ganska tydligt att både svenskarna och schweizarna i arbetsgruppen var 

medvetna om denna skillnad. Under intervjuerna berättade de svenska informanterna att 

de uppskattade schweizarnas raka och tydliga kommunikation. Bland annat berättade en 

av de svenska informanterna:  

 

”Det är ändå ganska skönt att arbeta med schweizare ur den synvinkeln att 

de är väldigt tydliga och ärliga. Det är något som vi svenskar borde ta över 

och säga vad vi verkligen tycker.”  

 

Dock berättade de schweiziska informanterna att de uppfattade svenskarna som 

konflikträdda och rädda för att säga vad deras verkliga åsikt är. Schweizarna har i 

gruppen försökt att anpassa sig efter svenskarnas kommunikationssätt genom att 

anstränga sig för att tolka underliggande åsikter, inte kommunicera så hårt och tydligt 

som de är vana vid, samt försökt vara snälla för att passa in i gruppen. Dock anser 

schweizarna att detta ibland kan bli tröttsamt och att de lägger onödig tid på att lyssna 

på svenskarna. Under intervjuerna kom det även fram att när svenskarna har externa 

möten med schweizare kan de bli osäkra då dessa schweizare går rakt på sak och 

svenskarna hamnar då snabbt i ett underläge som de inte är vana vid. 

 

4.2.4 Hierarki 

 

Genom intervjuerna kom det fram att både de svenska och schweiziska informanterna 

ansåg att schweiziska organisationer var mer hierarkiskt styrda och att svenska 

organisationer var mer decentraliserade. En av svenskarna uttryckte sin syn på hierarki 

enligt följande: 

 

”Sverige har ju väldigt platta organisationer. I Schweiz är det ganska 

formellt ledarskap och djupa hierarkier vilket vi ibland tycker är irriterande 

för det kostar pengar.” 
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 Schweizarna, däremot, ansåg att en svensk organisationsstruktur ofta kan vara otydlig 

”Jag har ofta problem när jag ska anordna möten med svenskar, jag vet inte vilka som 

bör vara med.” Schweizarna ansåg att i en hierarkisk struktur vet alla sin plats och vad 

de har för roller i organisationen. En av de schweiziska informanterna berättade bland 

annat: 

 

”Det finns dom som har en högre utbildning och de som inte har det och vet 

man inte vem man har med att göra tycker jag som schweizare att det är 

jätteirriterande. Nu är det så att de utbildade får göra mycket annat jobb. 

De kan inte säga till en sekreterare att gör nu det och det, för det är politiskt 

inkorrekt. Alla får istället göra det. Exempelvis med kafferast i Sverige 

upplever jag det att det finns personer som är ansvariga att sköta köket men 

det finns ju alltid kaffekoppar och någon måste se till att det sköts. I Schweiz 

är det en sekreterare som gör det och sköter det och det är hennes jobb. I 

Sverige är det nästan diskrimination, alla måste göra det till och med 

partners måste se till att köket är gjort. Men det har att göra med hierarkin 

och här accepterar man det men inte i Sverige, där tycker man det är 

diskriminerande att vara på slutet av hierarkin. I Schweiz är det inte så utan 

alla har sina platser och om man är kanske längst ner i pyramiden så är 

man ändå viktig. De måste också få uppmärksamhet och de är 

accepterade.” 

 

4.3 Hofstedes dimension 2 - Individualism/kollektivism  
 

Under denna dimension hade vi en fråga som respondenterna fick svara på i enkäten. 

Diagrammet nedan visar att varken svenskarna eller schweizarna i Saabs arbetsgrupp 

anser att deras individuella intressen är viktigare än arbetsgruppens intresse. 

Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls instämmer och svarsalternativ åtta 

innebär att respondenterna instämmer till fullo. 
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(Diagram 5)  

 

Under intervjuerna märkte vi att både svenskarna och schweizarna i arbetsgruppen hade 

en liknande syn på detta. Alla strävar mot gruppens gemensamma mål, att sälja Gripen 

till Schweiz. Dessutom ansåg båda parterna att de arbetade lika hårt och att alla i 

gruppen var mycket kompetenta inom sitt område. 

 

Flera av schweizarna belyste att svenskarna var mycket bra på teamarbete. ”Jag har lärt 

mig från svenskar att ni är duktiga på teamarbete.” Dessutom ansåg både svenskarna 

och schweizarna att svenskarna var mer flexibla och kreativa jämfört med schweizarna. 

Bland annat uttryckte sig en av schweizarna enligt följande: 

 

”För mig är svenskar väldigt nyfikna och respektfulla, har bra karaktärer, 

tänker utanför boxen och lojala det är vad jag kan säga efter de svenskar 

som jag har träffat. All kontakt med svenskarna är väldigt positiv, gruppen 

här är väldigt bra och de tackar för allt och uppskattar allt arbete man gör 

och så är det oftast inte annars när man arbetar med schweizare eller i ett 

internationellt team. Det finns alltid någon annars som gör något bakom din 

rygg, det finns alltid en person som annars förstör hela team-atmosfären 

men så är inte fallet i vår grupp. Jag vet inte om det beror på att det är så 

många svenskar eller om jag bara har turen att vara i ett så bra team. Jag 

kan inte säga något negativt om svenskar. En schweizare är lite mer 

sniken.” 
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Dock ansåg schweizarna att på grund av organisationens decentraliserade struktur kunde 

de ha svårigheter att veta vad de andra gjorde och vilka arbetsområden de anställda i 

gruppen tillhör. De ansåg att i en schweizisk organisation där det finns en tydligare 

arbetsstruktur är det enklare att veta ifall prioriteringarna i gruppen är de som är bäst 

lämpade för huvudmålet, vilket följande citat styrker: 

 

”När jag vill ha något av en svensk och den har inte tid då får jag acceptera 

det, medan i Schweiz så accepterar jag ju det också men innan jag 

accepterar det då pratar vi prioriteringar och sen när jag har förstått att på 

grund av en annan prioritering som är viktigare av den personen då är det 

okej, men en svensk person kan bara säga att han/hon inte har tid utan att 

kanske tänka igenom vad är nu egentligen eller vad borde vara prioritering. 

Och på det sättet har vi lite mera tryck.”  

 

4.4 Hofstedes dimension 3 - Maskulinitet/femininitet  

 

Under denna dimension hade vi två frågor för respondenterna att svara på i enkäten. 

Diagrammet nedan visar att varken svenskarna eller schweizarna i arbetsgruppen anser 

det viktigare att nå en högre position i organisationen än att skapa bra relationer med 

sina arbetskamrater. Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls instämmer 

och svarsalternativ åtta innebär att respondenterna instämmer till fullo. 

 

 

(Diagram,6) 
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Diagrammet nedan visar att både svenskarna och schweizarna i arbetsgruppen anser att 

arbetsplatsen bör vara jämställd mellan kvinnor och män. Dock anser de svenska 

respondenterna detta vara något viktigare än de schweiziska respondenterna. 

Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls instämmer och svarsalternativ åtta 

innebär att respondenterna instämmer till fullo. 

 

 

(Diagram 7)   

 

Under intervjuerna berättade både de svenska och schweiziska informanterna att 

Schweiz har under lång tid haft ett samhälle som är uppbyggt på att kvinnorna är 

hemma och tar hand om barnen medan männen arbetar. Detta lever till viss del kvar då 

det inte är ekonomiskt hållbart och fördelaktigt att båda föräldrarna arbetar. En av de 

svenska informanterna berättade att: 

 

”Hela samhället är uppbyggt på att kvinnan är hemma. Det är också 

familjebilden, det är så vanligt för oss svenskar att kvinnorna har samma 

ställning som oss män. Det ska inte vara någon skillnad medan här i 

Schweiz är det något mer traditionellt och kvinnorna kan absolut vara 

hemma.” 

 

En av de schweiziska informanterna uttryckte sig enligt följande: ”När jag tittar privat 

så ligger vi lite tillbaka, lite olika med jämställdheten.” Schweizarna betalar lägre skatt 

än vad svenskarna gör och får därmed betala hela barnomsorgen själva. Alla barn går 

dessutom hem under lunchrasterna. Detta leder till att i många familjer stannar kvinnan 
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hemma och tar hand om barnen eftersom man inte kan eller vill betala den höga 

barnomsorgsavgiften. En av de schweiziska informanterna berättade att dagiskostnaden 

i Schweiz ligger mellan 14000 till 20000 svenska kronor i månaden. Detta har bidragit 

till att schweizarna i gruppen inte är lika vana som svenskarna att arbeta i team med 

både män och kvinnor, vilket en av de svenska informanterna uttryckte: 

 

De är väldigt konservativa, det menar att det är ett mer utpräglat 

manssamhälle. Det kan bli lite svårigheter att för dem att arbeta med 

kvinnor, att ta order från en tjej som inte ens har en chefsroll. Där blir det 

problem. Det är en av de typiska konflikterna.”  

 

Dock ansåg många av schweizarna att de föredrar att arbeta i ett team med blandat kön 

då de ansåg att det blev en bättre stämning i gruppen. ”Jag tycker personligen att det är 

trevligare att arbeta i ett mixat team än ett rent manligt team.” 

 

4.5 Hofstedes dimension 4 – Lågt/högt osäkerhetsundvikande  
 

Under osäkerhetsdimensionen hade vi två frågor för respondenterna att svara på i 

enkäten. Diagrammet nedan visar att både de svenska och schweiziska respondenterna 

föredrar tydliga regler som styr arbetet och beslutsfattandet. Svarsalternativ ett innebär 

att respondenterna inte alls instämmer och svarsalternativ åtta innebär att 

respondenterna instämmer till fullo. 

 

 

(Diagram, 8) 



  
 

69 

 

Diagrammet nedan visar att varken svenskarna eller schweizarna känner sig osäkra när 

en oförutsedd händelse uppstår som gör att de måste ändra sitt tänkta arbetssätt. 

Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls instämmer och svarsalternativ åtta 

innebär att respondenterna instämmer till fullo.  

 

 

 (Diagram 9)   
 

Under intervjuerna var det tydligt att schweizarna i gruppen föredrar tydliga regler och 

arbetsuppgifter i högre grad än svenskarna i arbetsgruppen. En av de svenska 

informanterna sa ”Schweizare vill verkligen ha tydliga regler och riktlinjer.” Detta har 

skapat problem i arbetsgruppen då svenskarna i början tog för givet att schweizarna 

arbetar som svenskarna och inte behöver nedskrivna arbetsriktlinjer. Dock är detta 

någonting svenskarna lärt sig och nu anpassar sig efter genom att skriva utförliga 

arbetsbeskrivningar till schweizarna. Detta beskrev en av de schweiziska informanterna 

enligt följande: 

 

”Om du anställer någon i Schweiz är det väldigt viktigt att ha en 

arbetsbeskrivning när du anställer någon. För typiskt då så kommer den 

människan du anställer att endast göra det som står där. Om det står ta 

hand om posten, koka kaffe till mötet och ta emot gäster så kommer de här 

personerna att göra de här uppgifterna jättebra, men står det inte gå ner 

och köp fikabröd till mötet då kanske inte den personen gör det, för det står 
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inte i min arbetsbeskrivning. Som jag har upplevt det i Sverige, har man en 

ram så ingår det underförstått att göra den typen av uppgifter.” 

 

En av schweizarna beskrev både för- och nackdelar med det schweiziska synsättet på 

regler och beslutsfattande:   

 

”Schweizare är väldigt korrekta och det behöver inte alltid vara positivt det 

kan även ha en negativ del. Kolla bara på våra tåg de är alltid i tid och det 

är även så vi gillar att arbeta. Vi gillar strikta riktlinjer och snabba beslut 

även om inte alla håller med. Vi håller ofta ganska hög kvalité. Det negativa 

med att vi alltid vill hålla så hög kvalité är när vi gör arbetsuppgifter som 

inte kräver den kvalitén så lägger vi för mycket tid på den uppgiften. Vi 

försöker att vara precisa.” 

 

Både svenskarna och schweizarna beskrev svenskarna som flexibla och kreativa. En av 

de svenska informanterna sa följande: ”Svenskar är lite mer kreativa och kommer på 

nya idéer och anpassar sig” och en av de schweiziska informanterna sa: ”Jag upplever 

svensken lite mer flexibel och schweizaren lite mer regelstyrd.” Dessutom ansåg både 

schweizarna och svenskarna sig vara bra på att anpassa sig efter situationen: ”Svenskar 

är väldigt anpassningsbara och det tycker jag att schweizarna också är, lite ödmjuka 

om man säger så.” 

 

4.6 Hofstedes dimension 5 - Långsiktig/kortsiktig inriktning  

 

Under dimensionen långsiktig/kortsiktig inriktning hade vi två frågor för 

respondenterna att svara på i enkäten. Diagrammet nedan visar att de schweiziska 

respondenterna hellre fokuserar på långsiktiga resultat än kortsiktiga resultat. Detta gör 

även de svenska gruppmedlemmarna, dock inte i lika stor utsträckning som de 

schweiziska. Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls instämmer och 

svarsalternativ åtta innebär att respondenterna instämmer till fullo. 
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(Diagram,10) 

 

Diagrammet nedan visar att de schweiziska respondenterna föredrar att planera sitt 

arbete i god tid och inte gillar att göra något i sista sekunden. Även de svenska 

respondenterna föredrar detta men de schweiziska gruppmedlemmarna ligger något 

högre. Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls instämmer och 

svarsalternativ åtta innebär att respondenterna instämmer till fullo. 

 

 

(Diagram 11)  

 

Som tidigare nämnts strävar gruppen efter ett och samma mål, att sälja Gripen till 

Schweiz. Det märktes tydligt under intervjuerna att alla gruppmedlemmar hade det 

gemensamma målet i sikte. Bland annat sa en av de schweiziska informanterna när vi 
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diskuterade denna dimension: ”Asså jag tänker ju på målet och målet är att sälja 

Gripen i Schweiz.” Dessutom är gruppen idag i en position där den schweiziska 

folkomröstningen kommer att avgöra vad som händer i framtiden och därför har 

gruppen svårt att planera längre än så. Av den anledningen var det svårt att under 

intervjuerna få fram om det fanns en skillnad i planeringen mellan svenskar och 

schweizare då alla diskuterade samma mål. Dock var det många svenska och 

schweiziska informanter som tog upp att gruppens sammansättning kunnat vara mer 

långsiktig och att organisationen borde ha satsat på att ha fler schweizare i gruppen från 

början av kampanjen. Dels skulle detta visa Schweiz att Saab har ett långsiktigt mål och 

menar allvar med affären och dels ansåg många informanter att den externa kontakten 

med schweizare då hade blivit bättre, eftersom språket och kulturen då hade varit 

detsamma. En av de schweiziska informanterna uttryckte sig enligt följande:  

 

”Jag tycker ur strategiska synpunkter att det borde finnas fler schweizare i 

teamet eftersom kunden är Schweizare och den skulle vilja se ett tydligt 

tecken på att vi menar allvar genom att vi börjar anställa schweizarna. Så 

ur en marknadssynpunkt så tycker jag att det är för få schweizare.” 

 

En av de svenska informanterna styrkte denna åsikt genom att berätta: ”Jag är lite 

förvånad över att man inte satt in fler schweizare i teamet när man ändå vill visa på att 

man vill arbeta med Schweiz då borde man nog ha fler schweizare.”  

 

Då alla gruppmedlemmar strävar efter ett och samma mål var det svårt under 

intervjuerna att få fram några skillnader mellan de svenska och schweiziska 

gruppmedlemmarnas planering av arbetet. Som tidigare nämns ansåg informanterna att 

alla i gruppen var mycket professionella och fick arbetet väl genomfört. Dock var det 

återigen många som nämnde att svenskarna var mycket flexibla och att schweizarna har 

ett större behov av tydliga arbetsroller och riktlinjer.  

 

4.7 Trompenaars dimension 1 - Tidsuppfattning  

 

Denna dimension följdes av två frågor för respondenterna att svara på i enkäten. 

Diagrammet nedan visar att både de svenska och schweiziska respondenterna alltid 

passar bokade tider. Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls instämmer 

och svarsalternativ åtta innebär att respondenterna instämmer till fullo. 
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(Diagram,12) 

 

Diagrammet nedan visar att de svenska respondenterna i högra grad blir irriterade när en 

person inte kommer i tid jämfört med schweizarna. Svarsalternativ ett innebär att 

respondenterna inte alls instämmer och svarsalternativ åtta innebär att respondenterna 

instämmer till fullo. 

 

 
 (Diagram 13)  

  

Under denna dimension kunde vi varken i enkäterna eller under intervjuerna se någon 

skillnad eller problem i arbetsgruppen. Informanterna ansåg att både svenskarna och 

schweizarna passade tiderna väl och att det inte fanns någon markant skillnad mellan 

svenskarna och schweizarna i gruppen. Dock var det många informanter som nämnde 

att schweizarna var lite mer strukturerade och konservativa i sitt sätt att arbeta. 
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Dessutom var det mycket viktigt för schweizarna att få saker och ting gjorda i tid. Detta 

styrks av ett citat från en av de svenska informanterna:   

 

”Schweizarna är bättre strukturerade, inte fyrkantiga men bra på 

projektplanering och få saker och ting gjort i tid med väldigt bra kvalité. 

Jag skulle inte säga att dem är inskränkta med dem är kanske lite 

traditionella och konservativa om jag säger så.” 

 

4.8 Trompenaars dimension 2 – Neutral/affektiv  
 

Under denna dimension hade vi en fråga för respondenterna att svara på i enkäten. 

Diagrammet nedan visar att de schweiziska respondenterna har något lättare än 

svenskarna att prata om sina känslor öppet. Svarsalternativ ett innebär att 

respondenterna inte alls instämmer och svarsalternativ åtta innebär att respondenterna 

instämmer till fullo. 

 

 
(Diagram 14)  

 

Under intervjuerna berättade informanterna att svenskarna och schweizarna är ganska 

lika socialt vid första anblicken. Både de svenska och schweiziska informanterna 

berättade att schweizarna var svåra att lära känna på djupet och att det som svensk kan 

vara svårt att komma in i den inre cirkeln bland schweizare. Bland annat berättade en 

svensk informant: 

 

”Schweizare håller mer på sig själva och är svåra att komma in på livet, det 

går bra att prata såhär men att det tar lång tid innan man blir hembjuden 
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till en schweizare. Vi svenskar är nog också lite så men schweizarna är 

ännu värre. Men har man fått en schweizisk kompis så har man den för 

livet.” 

 

Detta kom även upp under de schweiziska intervjuerna: 

 

” För svenskar är det svårt att förstå hur schweizarna tänker. Det är ganska 

svårt att få ut informationen från schweizarna. Man måste dra det ur dem 

om man vill veta.” 

 

”Om du kommer till Schweiz är det ganska svårt att komma in i det och lära 

känna folk, om du blir presenterad för någon är det annorlunda men om du 

kommer hit och inte har någon schweizisk kontakt så är det ganska svårt att 

lära känna några schweizare. Det finns en viss social cirkel antingen 

kommer du in i den eller inte och det är ganska lätt att komma in i den om 

du pratar deras språk, schweizare gillar att prata schweizisk tyska.” 

 

”Schweizarna känner ofta att de inte vill prata med några andra än deras 

vänner, inte för att de är stängda men de känner sig mest okej med det. Så 

kommer du utomlands till Schweiz så måste du verkligen lägga manken till 

för att få vänner, gå och prata med dem. Och ge förslag att träffas och ta en 

drink och så vidare, det måste vara du som pushar. Annars kommer det 

aldrig att ske.” 

 

Dessutom nämnde en av de svenska informanterna att orsaken till att det var 

lättare att förstå svenskar berodde på att de har samma kulturella bakgrund: 

 

”Förmodligen är det svårare att läsa av schweizare för i Sverige ser man 

mycket mer nyanser. I och med att det är lättare om man är i en svensk 

kontext så är det lättare att läsa av dem eftersom att jag har den kulturella 

bakgrunden. Folk kommunicerar underförstått och det är klart att det är 

lättare att förstå en svensk.” 
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4.9 Trompenaars dimension 3 – Specifik/diffus  

 

Under dimensionen specifik eller diffus är det två frågor som respondenterna fick svara 

på i enkäten. Diagrammet nedan visar att både de svenska och schweiziska 

respondenterna inte har några problem med att arbeta över sina skriva arbetstider om det 

behövs. Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls instämmer och 

svarsalternativ åtta innebär att respondenterna instämmer till fullo. 

 

 

(Diagram,15) 

 

Diagrammet nedan visar att det är viktigare för de svenska respondenterna att bygga en 

god relation med en partner innan de börjar diskutera en ny affär jämfört med de 

schweiziska respondenterna. Svarsalternativ ett innebär att respondenterna inte alls 

instämmer och svarsalternativ åtta innebär att respondenterna instämmer till fullo. 
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(Diagram,16) 

  

Under intervjuerna berättade de svenska informanterna att de ansåg att schweizarna 

föredrar att arbeta under bestämda arbetstider och vill ha bestämda arbetsuppgifter så att 

de kan planera sin arbetsdag så att de kan gå hem i tid. De svenska informanterna ansåg 

att de själva inte hade problem med att arbeta på sin fritid och att det var vanligt att de 

jobbade över sina skrivna arbetstider: 

 

”I Schweiz går man nog hem mer i tid, man gör klart jobbet och sedan går 

man hem, man ser till att inte ha mer jobb än vad man klarar av. I Saab i 

Linköping jobbar vi mycket mer över men här nere är man mer tuff men att 

säga ifrån det här är mina arbetsuppgifter och ser till att inte ha mer än 

man klarar av för dagen 

 

”Den typiska svensken är mer tillgänglig för sitt arbete på fritiden, vi 

arbetar hemma. Och det upplever jag inte att schweizarna gör. Återigen det 

står inte i deras kontrakt, det står att de ska jobba nio till fem och efter det 

arbetar dom inte. Det tenderar tror jag att svensken arbetar mer på helger 

och kvällar eller är lite mer flexibel till sitt arbete. Schweizarna skulle 

kunna vara lite mer flexibla.” 

 

De schweiziska informanterna ansåg att det svenska arbetssättet var annorlunda jämfört 

med deras. Bland annat ansågs det konstigt att svenskarna kunde vara hemma med 

”sjukt barn” och att svenskarnas sätt att arbeta var mer flexibelt: 
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”Eee ja alltså jag tycker att man är friare och mer flexibel i Sverige hur och 

när man gör arbete. I Schweiz är man mycket striktare till exempel 

arbetstider 8-5 och i Sverige så lämnar man ju kontoret vid fyra för att man 

måste iväg och hämta barn. Det är annorlunda i Schweiz så är det nästan 

inte accepterat, där har vi nästan inga dagis och det leder nästan till olika 

arbetssätt. Är något bättre eller sämre kan jag inte säga.” 

 

Vad gäller relationer med partners ansåg de schweiziska informanterna att det ibland 

kan ske missförstånd när en svensk ska förhandla med en schweizare ”Asså det blir ju 

missförstånd utåt framför allt när en svensk ska prata eller göra en affär med en 

schweizare.” Dessutom ansåg de schweiziska informanterna att schweiziska partners 

föredrar att förhandla med en person som talar samma språk som dem och att det ska 

vara samma person som sköter en förhandling: “Folket som integrerar med industrier 

och politiker bör vara samma ansikten.” Detta var det flera som nämnde vilket följande 

citat styrker: 

 

”Språket är viktigt, det hjälper dom att komma i kontakt om de lär sig 

språket. För att komma in och bygga relationer så hjälper det att prata 

deras språk.” 

 

”När jag besöker företag för Saab för att bygga upp relationer så är det 

mycket enklare för mig än om en svensk kommer. Framför allt för att jag 

pratar språket. Därför tycker jag att det skulle vara fler schweizare, vi 

känner kulturen och det är viktigt.” 

 

Vad gäller de svenska informanterna lade de mer fokus på att anpassa sig efter 

situationen för att skapa en bra relation med sina partners. Detta beskrev en av de 

svenska informanterna enligt följande: 

 

”Man ska inte vara en krokodil med stor mun och små öron vet du. Bättre 

tvärtom. Lyssna och kolla och vara anpassningsbar man får inte vara för 

principfast och inte stressa upp sig för att det tar lång tid, då fungerar det 

inte.” 
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4.10 Trompenaars dimension 4 – Uppnådd/given status  

 

Under dimensionen uppnådd eller given status hade vi en fråga för respondenterna att 

svara på i enkäten. Diagrammet nedan visar att de schweiziska respondenterna i större 

utsträckning än svenskarna anser att framgång borde mätas utefter vad en person 

presterar och tillför snarare än personens sociala status och kontaktnät. Svarsalternativ 

ett innebär att respondenterna inte alls instämmer och svarsalternativ åtta innebär att 

respondenterna instämmer till fullo. 

 

 
(Diagram 17)  

 

Här kom det fram under intervjuerna att schweizarna är mer klassindelade och att 

utbildning samt arbetsposition spelar stor roll. Bland annat sa en av de schweiziska 

informanterna. ”Är man på en nivå så pratar man med folk ifrån samma nivå.” En 

annan av de schweiziska informanterna berättade: 

 

”I Schweiz är det viktigt att ha en utbildning och kunna visa att man har 

det. Och i Sverige vill man inte riktigt visa det om ni tittar på företagskort i 

Schweiz är det vanligt att man har vilka diplom och utbildning man har. 

Civilekonom eller ingenjör eller vad det kan vara. Det är viktigt i yrkeslivet 

att lämna det, så att den andra vet vilken nivå man är på och varifrån man 

är. Och man vill ha det man vill själv visa det men man vill främst veta hur 

mycket kunskap den andra har. Alltså utbildningstiteln och sen hierarkin 

titeln, finanschef och så vidare. I Sverige uppfattar jag att man inte har det. 

Det står inga titlar. Det är bara en skillnad men svenskarna kan tänka på 
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att verkligen lämna över den information som schweizaren vill ha. Tvärtom 

är det kanske lite förolämpande att lämna över det till en svensk om han inte 

har det.”  

 

Detta uttryckte även de svenska informanterna: 

 

”Är du ”kostymnisse” så bär du inte kartonger. Det är inte lika naturligt för 

schweizare som för svenskar.” 

 

4.11 Sammanfattande empirisk modell 
 

Vi har nu presenterat det empiriska materialet indelat efter Hofstede och Trompenaars 

teoretiska kulturella dimensioner. Tabellen nedan sammanfattar det empiriska material 

som samlats in i förhållande till vår forskningsfråga. Modellen är strukturerad efter  1) 

Hofstede och Trompenaars kulturella dimensioner, 2) problem som kan uppstå inom 

dessa dimensioner, samt 3) i vilka situationer dessa problem kan uppstå.  

 

Dimension Problem Situationer 
 

Låg/ hög maktdistans 

 

Schweizarna förstår inte vad svenskarna 

menar. 

 

Svenskarna hamnar ibland i underläge och 

säger inte vad de egentligen menar. 

 

Schweizarna fattar snabba beslut medan 

svenskar fattar beslut genom diskussion 

och samråd. Schweizarna i gruppen förstår 

sällan när ett beslut verkligen har fattats. 

 

Schweizarna är vana vid att besluten fattas 

högre upp i hierarkin medan svenskarna är 

vana vid en plattare organisation. 

 

 

 

Kommunikation 

 

 

 

Kommunikation 

 

 

Arbetssätt/beslutsfattan

de 

 

 

 

Beslutsfattande 

 

Individualism/ 

kollektivism 

 

Schweizarna har svårt att förstå vem som 

har vilka arbetsuppgifter. 

 

Schweizarna har svårt att förstå vem de 

ska ta direktiv från. 

 

Arbetssätt 

 

 

Arbetssätt 

 

Maskulinitet/ 

femininitet 

 

Schweizarna fattar snabba beslut medan 

svenskarna fattar beslut genom diskussion 

och samråd. Schweizarna i gruppen förstår 

sällan när ett beslut verkligen har fattats. 

 

Schweizarna är vana vid att besluten fattas 

högre upp i hierarkin medan svenskarna är 

 

Arbetssätt/beslutsfattan

de 

 

 

 

 

Beslutsfattande 
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vana vid en plattare organisation. 

 

 

Osäkerhetsundvikande 

 

Schweizarna är inte vana vid att arbeta i 

projektform. 

 

 
Arbetssätt 

 

Långsiktig/ kortsiktig 

inriktning 

 

Det är för liten andel schweizare i 

arbetsgruppen. 

 

 
Gruppsammansättning 

 

Tidsuppfattning 

 

 

- 

 

- 

 

Neutral/ affektiv 

 

Svenskarna upplever det rent generellt 

svårt att lära känna schweizare på djupet, 

vilket inte är ett problem i arbetet men 

skulle kunna vara privat. 

 

 
Relationer 

 

Specifik/ diffus 

 

Svenskar och schweizare bygger relationer 

på olika sätt, vilket inte är ett problem i 

arbetsgruppen men kan vara ett problem 

vid externa möten. 

 
Relationer 

 

Uppnådd / given status 

 

Schweizarna vill ha direkt information om 

motpartens utbildning och position i 

organisationen, men har svårt att få det 

från svenskarna. Detta är ett problem såväl 

internt som externt. 

 
Relationer 

 

 

Den teoretiska grunden samt vår insamlade empiri ligger till grund för våra analytiska 

diskussioner, slutsatser och rekommendationer. Uppställningen ovan är ägnad att ge en 

tydlig översikt över det empiriska materialet.  

 

5 ANALYS 
 

5.1 Hofstedes dimension 1 - Låg/hög maktdistans 
 

Hofstede skriver att Sverige och Schweiz har en liknande syn på maktdistans (geert-

hofstede.com, 2,3). Dock hävdar Hofstede, vilket även styrks av vår studie, att Schweiz 

ligger något högre än Sverige, det vill säga att i Schweiz är mer beroende av sin ledare 

och har en tydligare hierarki. Under empiriinsamlingen märktes det tydligt att en stor 

del av gruppens samarbetsproblem och missförstånd kunde hänföras till Hofstedes 

kulturella dimension maktdistans. Det var denna dimension som informanterna själva 

oftast tog upp och diskuterade. 

Som vi har presenterat i det föregående empirikapitlet använder sig schweizarna av 

tydligare och rakare kommunikation jämfört med svenskarna i gruppen. Detta kan då 
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leda till att svenskarna ofta hamnar i ett underläge gentemot schweizarna, där 

svenskarna är rädda för att hamna i konflikt. Schweizarna däremot har svårt att tyda vad 

svenskarna egentligen menar då de själva är vana vid tydlig kommunikation. Här 

uppstår ofta enligt vår forskning en del missförstånd i arbetsgruppen framförallt från 

schweizarnas sida som lägger mycket tid på att tolka och förstå vad svenskarna 

egentligen vill ha sagt.  

 

Under samma dimension märkte vi även under vår forskning att svenskarna och 

schweizarna har olika syn på beslutsfattande. Detta var något som både de svenska och 

schweiziska gruppmedlemmarna var väl medvetna om. Dock ansågs denna skillnad som 

ett större problem för de schweiziska gruppmedlemmarna som ofta inte ens förstod när 

ett beslut hade fattats i gruppdiskussionerna. Schweizarna har svårt att förstå och tolka 

svenskarna när de diskuterar eftersom att svenskarna lindar in sin information och inte 

talar tydligt som schweizarna är vana vid.  

 

Dessutom ter sig själva beslutsfattandet olika mellan de två kulturerna. Svenskarna i 

gruppen fattar beslut genom diskussion och samråd med hela gruppen och ledaren 

rådfrågar gärna gruppmedlemmarna innan beslut fattas. Schweizarna är istället vana vid 

att fatta snabbare beslut. De är även mer vana vid att ledaren för gruppen tar det 

slutgiltiga beslutet. Det här är en tydlig skillnad mellan de två kulturerna som skapar en 

del missförstånd och problem i gruppen, dock kan varken svenskarna eller schweizarna 

säga att det ena sättet är rätt eller fel. Vi kan därför säga att vikten av information om 

dessa skillnader till arbetsgruppen är av yttersta vikt för att undvika sådana problem.  

 

Vi har även i vår undersökning sett att schweizarna har börjat lära sig och anpassa sig 

till den svenska kulturen. Det är dock Sverige som ska sälja en produkt till Schweiz. 

Man skulle därför kunna argumentera för att svenskarna i team ska lära sig och anpassa 

sig till den schweiziska kulturen, för att på så sätt underlätta sitt möte med den 

schweiziska marknaden. Men å andra sidan skulle man också kunna hävda att 

arbetsgången internt inom Saab skulle kunna tillåtas vara anpassad efter svenska 

normer, även i ett interkulturellt team. 

 

Hofstede skriver i sin stora undersökning att Sverige och Schweiz är relativt lika i denna 

dimension (geert-hofstede.com, 2,3). Dock har Schweiz en något högre maktdistans än 

Sverige, vilket också bekräftas av våra respondenter i enkäten. Trots denna lilla skillnad 
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inom dimensionen maktdistans har stora missförstånd och samarbetsproblem uppstått i 

Saabs interkulturella arbetsgrupp. Vi kan därför i vår forskning se att även små 

skillnaderna mellan kulturer kan vara avgörande för interkulturella arbetsgruppers 

samarbete och interaktion.  

 

5.2 Hofstedes dimension 2 - Individualism/kollektivism 

Hofstede menar att Sverige har ett något mer individualistiskt samhälle jämfört med 

Schweiz (geert-hofstede.com, 2,3). Både det svenska och schweiziska samhället 

värderar sina egna intressen, fritid och familjens bästa före gruppens enligt Hofstede. Vi 

har försökt tillämpa Hofstedes teori om individualism/kollektivism på Saabs arbetsteam, 

trots att vi är medvetna om att det egentligen är något andra grupperingar i samhället 

som Hofstede syftar på, till exempel sammanhållning i en större släkt.  

 

Vi har frågat respondenterna om de prioriterar individens mål eller arbetsgruppens mål 

och i stort sett fått svaret att man prioriterar arbetsgruppens mål. Detta är alltså inte vad 

vi hade kunnat förvänta utefter Hofstedes teori som säger att både Sverige och Schweiz 

är individualistiska samhällen (geert-hofstede.com, 2,3). Vi tror dock att detta beror på 

att Saabs arbetsgrupp, som ovan nämns inte riktigt motsvarar den större släktgrupp som 

Hofstede syftar på. Vi tror att Hofstede mycket väl kan ha rätt när han skriver att 

Sverige och Schweiz är individualistiska samhällen, men att både svenskar och 

schweizare samtidigt anser att Saabs arbetsgrupp är viktigare än individens intresse 

under arbetstid. 

 

Empirin visar att både de svenska och schweiziska medlemmarna strävar efter ett 

gemensamt gruppmål, att sälja Gripen till Schweiz. I arbetsgruppen är det detta mål som 

sätts i första hand och inte individernas egna intressen. Empirin visar också att 

svenskarna förespråkar och är duktiga på teamarbete, medan schweizarna förespråkar 

tydliga arbetsroller och riktlinjer.  

 

Denna skillnad medför osäkerhet i arbetsgruppen då schweizarna har svårt att förstå 

vem som har vilka arbetsuppgifter då arbetssättet mellan de två kulturerna är olika. Vår 

forskning visar även att schweizarna har svårt att förstå vem de ska ta direktiv av i 

sådana teamsituationer då ledarrollerna kan se olika ut beroende på situation samt inte 

är hierarkiskt tydliga.  
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5.3 Hofstedes dimension 3 - Maskulinitet/femininitet 
 

Enligt Hofstedes teori angående dimension 3 maskulinitet och femininitet så är Sverige 

ett feminint samhälle, vilket innebär att beslut fattas gemensamt (geert-hofstede.com, 3). 

Det anses inte lämpligt att ”skryta”, jämlikhet är viktigt för individerna i samhället och 

det är även viktigt med flexibla arbetstider. 

 

Schweiz är däremot enligt Hofstede ett maskulint samhälle, vilket innebär att det är 

viktigt för schweizarna att nå en högre nivå inom organisationen (geert-hofstede.com, 

2). Prestationerna ligger i fokus och beslut fattas inte genom långa diskussioner utan 

cheferna förväntas ta det avgörande beslutet. 

 

Dimension 3 är enligt Hofstede den dimension som har den största skillnaden mellan de 

två kulturerna (geert-hofstede.com, 2,3). Vi har i vår forskning sett att Hofstedes teori 

om dimension 3 stämmer överens med Saabs interkulturella arbetsgrupp. 

 

Under Hofstedes dimension 1 maktdistans kom det tydligt fram att svenskarna föredrar 

att fatta beslut genom diskussion medan schweizarna föredrog att fatta snabbare beslut 

och att ledaren skulle ta det slutgiltiga beslutet. Denna skillnad mellan de två kulturerna 

är något som har inneburit stora irritationer och missförstånd i gruppen. Som tidigare 

nämnt under dimension 1, maktdistans, blir det irritationer mellan gruppmedlemmarna 

då schweizarna inte vet när ett beslut har tagits, dessutom anser de att beslutsprocessen 

tar lång tid. 

 

Vi ser en tydlig koppling mellan Hofstedes dimension 1 och Hofstedes dimension 3 

eftersom just detta fenomen – att ledaren fattar det slutgiltiga beslutet – återfinns i båda 

dimensionerna. I dimension 1 tyder det på hög maktdistans, vilket schweizarna i teamet 

faktiskt verkar vara vana vid, och i dimension 3 tyder det på ett maskulint samhälle 

vilket vi också har kommit fram vid att schweizarna är vana vid. Sammantaget innebär 

detta det enskilt största problemet hittills i Saabs arbetsgrupp.  

 

Vi kunde även se under vår forskning att svenskarna har en högre jämställdhet mellan 

män och kvinnor jämfört med schweizarna. Detta tror vi kan bero på ländernas olika 

samhällsstrukturer. I Schweiz är det fortfarande vanligt att kvinnorna inte arbetar utan är 

hemma och tar hand om barnen. Av den anledningen är schweizarna inte lika vana att 
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arbeta i arbetsgrupper som består av lika många män som kvinnor och kvinnor som har 

höga positioner i organisationer. I Sverige däremot är det betydligt vanligare att båda 

föräldrarna i hushållet arbetar och att kvinnor har lika höga positioner som män i 

organisationer. 

 

I början av undersökningen såg det ut som att de schweiziska männen inte ville ta 

direktiv av och inte heller samarbeta med en kvinna på grund av kön. Men när vi sedan 

gick djupare i undersökningen såg vi att detta snarare beror på skillnaden i den 

hierarkiska strukturen mellan länderna. Som tidigare nämnts har schweizarna i gruppen 

svårigheter med att veta vem det är de ska ta order från och anpassa sig till. De är vana 

vid att ha en chef som säger åt dem vad de ska göra och när någon, som inte har en 

direkt chefsposition, kommer och ger dem order kan de därför låta bli att lyssna på 

denna person. 

 

Ett typexempel skulle kunna vara en kvinnlig projektledare som en schweizisk 

medarbetare har svårt att ta direktiv från. Vid första anblick skulle detta kunna tolkas 

som ett könsrollsrelaterat problem – att schweizare inte accepterar att ta order från en 

kvinnlig chef. Vi tror dock inte att det är så. Efter vår analys tror vi snarare att det hela 

handlar om den schweiziska medarbetarens ovana vid projektorganisationen. En 

schweizisk respondent uttryckte till exempel att han föredrar att arbeta i ett team med 

blandat kön, eftersom detta ger bättre stämning.  

 

Vi stödjer Hofstedes teori att Sverige har ett feminint samhälle och att Schweiz har ett 

maskulint samhälle (geert-hofstede.com, 2,3). Skillnaden tror vi precis som Cateora, 

Gilly och Graham (2011) har sitt ursprung i att samhällena är uppbyggda på olika sätt 

och har olika historiskt ursprung. Olika kulturer har sedan lång tid tillbaka skaffat 

normer, beteenden, samt utformat olika sätt att effektivt lösa problem (Trompenaars & 

Hampden –Turner, 2012). På grund av olika kulturella bakgrunder tror vi därför att det 

kan vara svårt för de båda kulturerna Sverige och Schweiz att snabbt anpassa sig och 

implementera ett nytt arbetssätt 
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5.4 Hofstedes dimension 4 - Lågt/högt osäkerhetsundvikande 

Enligt Hofstede har Sverige en låg benägenhet att undvika osäkerhet vilket betyder att 

behovet av krav och regler är lågt samt att det finns en avslappnad attityd gentemot 

avvikelser (geert-hofstede.com, 3).  

 

Schweiz har ett större behov av att undvika osäkerhet jämfört med Sverige vilket gör att 

behovet av regler är större (geert-hofstede.com, 2,3). Detta stämmer enligt vår forskning 

väl överens med Saabs arbetsgrupp. De svenska gruppmedlemmarna är vana vid att 

arbeta i projektorganisationer där arbetsrollerna är lite otydliga och besluten fattas 

gemensamt. De beskrivs även som flexibla, anpassningsbara och kreativa av de 

schweiziska medlemmarna.  

 

I Saabs arbetsgrupp används just projektorganisationer, vilket har skapat problem för 

schweizarna, som föredrar en mer endimensionell organisation med en, och endast en, 

tydlig hierarki – inga projektgrupper vid sidan av denna. För schweizarna är det viktigt 

att alla i gruppen har en tydlig roll och att alla i gruppen är medvetna om vad de andra 

har för arbetsuppgifter. Denna skillnad i arbetssättet har bidragit till vissa missförstånd i 

gruppen.  

 

Vi kopplar denna dimension till Hofstedes dimension 1 maktdistans som visar att 

schweizarna är vana vid en högre hierarkisk struktur vilket kan vara en bidragande 

faktor till att schweizarna får problem i en projektorganisation.  

 

Schweizarna är vana vid att lyssna på ledaren och få nedskrivna direktiv för vad som är 

deras arbetsroll. Svenskarna har en mer ”platt” organisation, som flera av informanterna 

beskrev den och är av den anledningen inte bundna av regler utan gör det arbete som 

finns och behövs. Schweizarnas arbetssätt ses enligt vår forskning som något 

konservativt medan svenskarna sätt att arbeta med projektgrupper ses som något mer 

modernt. Dock tror vi att i en situation där två kulturer ska samarbeta i en grupp är det 

viktigt att båda två har en god förståelse för hur strukturen och arbetssättet är tänkta att 

se ut.  

 

Vi anser därför att det är av stor vikt att båda kulturerna blir medvetna om varandras 

tankesätt och får förståelse för hur gruppens arbetssätt fungerar, för att på så sätt lyckas 
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överbrygga de skillnaden som Hofstede diskuterar i sin dimension 

osäkerhetsundvikande (Hofstede, Hofstede & Nordfeldt 2005). 

 

5.5 Hofstedes dimension 5 - Långsiktig/kortsiktig inriktning 

Hofstede skriver att Sverige har en kortsiktig inriktning, vilket innebär att fokus ligger 

på kortsiktiga mål och kortsiktiga resultat (geert-hofstede.com, 3). Schweizarna har 

däremot en långsiktig inriktning där sparsamhet och långsiktigt tänkande förespråkas 

(geert-hofstede.com, 2). 

 

När vi jämför Hofstedes teori angående denna dimension med vårt insamlade material 

ser vi ingen skillnad mellan svenskarna och schweizarna i gruppen. Som vi har nämnt 

innan så har arbetsgruppen ett och samma mål, att sälja Gripen till Schweiz. Av den 

anledningen blir det svårt för oss att analysera om det är någon skillnad i arbetssättet 

inom denna dimension mellan de två kulturerna i gruppen. 

 

Både de svenska och schweiziska gruppmedlemmarna ansåg däremot att det var för få 

schweizare i gruppen och att detta tydde på att företaget inte hade satsat tillräckligt 

långsiktigt på samarbetet mellan de två kulturerna. 

 

Saabs kortsiktiga tänkande kan enligt vår forskning bero på att de ville ha personer som 

redan arbetade på företaget, var välutbildade inom företagets produkter samt var väl 

insatta i Saabs företagsvärderingar. Det var tydligt under undersökningen att gruppen 

var medvetna om att det behövdes fler schweizare för att komma närmare den 

schweiziska marknaden. De beskrev dock själva att de inte hade varken tiden eller 

kunskapen i detta skede för att få ihop ett fungerande arbetssätt och kunna få fram 

fördelarna med att ha flera kulturer i en grupp. 

 

Hade Saab istället haft en långsiktig inriktning hade de från början prioriterat att sätta 

ihop ett komplett team med svenskar och schweizare och lyckats ta tillvara på 

fördelarna med att ha ett interkulturellt team. Hade arbetsgruppen haft fler schweizare 

anser vi att företaget hade förstått den schweiziska kulturen bättre och kunnat arbeta 

såväl internt som externt på ett mer professionellt och relationsbyggande sätt. 
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Vi tror att en lösning skulle vara att anställa fler schweizare generellt. Vi tror också att 

ett annat sätt skulle kunna vara att hitta svenska personer som har levt och arbetat i 

Schweiz en längre tid, eller tvärt om, och som har både den svenska och schweiziska 

kulturen i sig. En sådan person tror vi skulle vara mer medveten om de kulturella 

skillnaderna som finns mellan länderna och skulle därför kunna tillföra mycket.  

 

5.6 Trompenaars dimension 1 - Tidsuppfattning 

Enligt Trompenaars studie har Sverige en något mer långsiktig tidsuppfattning jämfört 

med Schweiz, vilket medför att svenskarna baserar sina beslut på tidigare erfarenheter 

och händelser något mer än vad schweizarna gör (Trompenaars & Hampden-Turner 

2012). Trompenaars belyser i sin studie att olika synsätt på tid skapar skillnader i sättet 

att planera och investera, hur förhållandet till deadlines ser ut samt vilka strategier som 

anses lämpliga att använda. 

 

Enligt vår forskning kan vi inte se någon skillnad mellan svenskarna och schweizarna i 

denna dimension. Båda kulturerna är noggranna med att passa tider och få sina 

arbetsuppgifter gjorda i tid. Av den anledningen har det inte blivit några problem eller 

missförstånd då de två kulturerna är relativt lika på denna dimension. Dock tror vi att 

om det hade funnits en stor skillnad mellan ländernas tidsuppfattning hade det kunnat 

skapa stora problem och irritationer.    

 

5.7 Trompenaars dimension 2 - Neutral/affektiv 
 

Trompenaars skriver att schweizarna visar sina känslor mer öppet än vad svenskarna gör 

(Trompenaars & Hampden-Turner 2012). Detta styrks av våra enkätfrågor som visade 

att schweizarna hade något lättare att visa sina känslor öppet jämfört med svenskarna. 

Dock var denna skillnad väldigt liten. Under vår forskning kom det fram att svenskarna 

och schweizarna var väldigt socialt lika i första anblicken och därför var denna 

dimension inte något som hade någon negativ påverkan på arbetsgruppen.  

 

Vi kopplar denna dimension till Hofstedes dimension 1 maktdistans i empirin, eftersom 

schweizarnas kommunikation är rakare och tydligare jämfört med svenskarnas.  Detta 

kan i sin tur leda till att schweizarna uppfattas som mer öppna med sina känslor.  
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I en djupare undersökning kunde vi se att både svenskarna och schweizarna ansåg att 

schweizarna var ytligt sett väldigt trevliga men svåra att lära känna på djupet och 

komma in på livet. De svenskar som vi intervjuade som var bosatta i Schweiz upplevde 

det svårt att komma in i det schweiziska samhället och få schweiziska nära vänner, detta 

var något som även de schweiziska medlemmarna höll med om. Vi tror att detta kan 

bero på den språkbarriär som finns mellan de två kulturerna. Engelskan är för 

schweizarna deras fjärde språk medan det är andraspråket för svenskarna. 

 

Upprepade gånger under intervjuerna berättade schweizarna för oss att de uppskattade 

att prata sina egna språk i sitt eget land. Därför anser vi det vara av stor vikt för de 

svenskar som ska bo och arbeta i Schweiz att lära sig språket som talas där de bor och 

arbetar, vilket är schweizisk tyska. På det sättet kommer det att bli lättare för svenskarna 

att komma in i det schweiziska samhället och få en djupare relation med schweizarna.  

 

Vi anser att en möjlig förklaring till schweizarnas reserverade beteende skulle kunna 

vara att landet är mycket rikt och lönerna är höga, vilket gör att befolkningen inte 

känner något större behov av att flytta utomlands. Dessutom är landet litet till ytan 

vilket gör att var du än befinner dig i landet kommer du ändå att ha nära till dina vänner 

och din familj. Detta tror vi kan göra att många av schweizarna har en liknande 

umgängeskrets under stor del av livet och därför inte känner något behov av att skaffa 

sig nya vänner.  

 

Tittar vi på svenskarnas beteende blir det alltmer vanligt att svenskarna flyttar 

utomlands och till andra delar av landet än där de är uppväxta. Detta medför ett behov 

av att lära känna nya vänner och skapa nya umgängeskretsar och därför tror vi att 

svenskarna är lättare att lära känna jämfört med schweizarna då de är mer vana vid 

denna typ situation.  

 

5.8 Trompenaars dimension 3 - Specifik/diffus 

Trompenaars studie visar att både Sverige och Schweiz har ett specifikt samhälle som 

innebär att de skiljer på arbetssammanhang och andra situationer (Trompenaars & 

Hampden-Turner 2012). Trompenaars dimension 3, specifik/diffus beskriver även att 

båda länderna gärna går direkt på affärer och inte lägger så mycket tid på kallprat. 
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Vår empiri visar tydligt att varken svenskarna eller schweizarna i arbetsgruppen har 

några problem med att arbeta över sina skrivna arbetstider, vilket vi tror kan bero på den 

företagskultur som Saab har. Under intervjuerna kom det tydligt fram att 

gruppmedlemmarna jobbar väldigt hårt och över sina skrivna arbetstider. Detta går emot 

Trompenaars studie och antyder att både svenskarna och schweizarna i arbetsgruppen 

har en mer diffus inställning vad gäller att skilja på arbete och fritid. 

 

Vidare visar vår empiri att både svenskarna och schweizarna i gruppen vill lägga tid på 

att bygga upp en relation innan man går till affärsförhandling. Tillvägagångsättet är 

dock något olika, vilket beskrivs nedan. Även detta går emot Trompenaars studie och 

antyder att både svenskarna och schweizarna i gruppen har en diffus inställning till att 

bygga relationer före förhandling. 

 

I empirin kom det fram att svenskarna är mer flexibla med sina arbetsuppgifter och 

arbetstider jämfört med schweizarna, som föredrog bestämda arbetsuppgifter så att de 

kunde planera sin dag och gå hem i tid. Dock märktes det tydligt att schweizarna gjorde 

det arbete som behövdes även om det betydde att de var tvungna att arbeta över sina 

skrivna arbetstider. Under intervjuerna berättade de schweiziska informanterna att de 

upplevde det konstigt att svenskarna kunde gå hem vid fyra för att de skulle hämta 

barnen på dagis eller vara hemma med sjukt barn.  

 

Vi anser att detta kan bero på att Sverige och Schweiz har två olika samhällsstrukturer. 

Som redan nämnts i Hofstedes dimension 3 maskulinitet/femininitet är det i Schweiz 

fortfarande vanligt att kvinnan i familjen är hemma och tar hand om barnen och av den 

anledningen ansåg schweizarna det konstigt att mannen skulle vara hemma från arbetet 

på grund av ett sjukt barn. I det svenska samhället är det mer vanligt att båda föräldrarna 

arbetar och en självklarhet att föräldrarna delar på ansvaret när barnen är sjuka.  

 

Denna skillnad är en typisk kulturkrock som kan uppstå. Dock är denna kulturskillnad 

inte något som har inneburit några arbetsproblem eller missförstånd i Saabs 

arbetsgrupp, det är endast en skillnad mellan länderna. Både svenskarna och 

schweizarna var tydliga med att de ansåg alla i gruppen sköter sitt arbete och gör det 

som behövs.  
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Trompenaars skriver i sin teori att varken svenskarna eller schweizarna lägger någon 

stor vikt vid att kallprata och bygga relationer innan en affär kommer på tal 

(Trompenaars & Hampden-Turner 2012). Vi kan dock se att för schweizarna i 

arbetsgruppen är det viktigt att förhandla med en och samma person i en affär så att en 

relation kan byggas upp under tiden. De ansåg det även viktigt att affären hålls på 

landets egna språk för att bygga en bättre relation. Schweizarna ville även ha kontroll 

över vem de förhandlade med, och för dem var det viktigt att ha information om 

motpartens position och utbildning. 

 

Även svenskarna la stor vikt vid att skapa bra relationer innan affären påbörjades men 

ansåg att detta skedde genom att anpassa sig och vara flexibel till motparten. Vi ser här 

att de båda kulturerna i arbetsgruppen har olika åsikter om vad som skapar en bra 

relation med motparten, vilket kan skapa missförstånd och problem när arbetsgruppen 

ska ut och träffa externa intressenter. Vi anser därför att svenskarna hade kunnat bygga 

bättre och starkare relationer om de hade varit medvetna om vad de schweiziska 

motparterna värdesätter i en förhandlingssituation.  

 

5.9 Trompenaars dimension 4 - Uppnådd/given status 

Trompenaars menar att både Sverige och Schweiz har ett samhälle som genererar status 

genom det individen uträttar och tillför och inte i vilken social klass individen är född 

(Trompenaars & Hampden-Turner 2012). Utifrån vår undersökning kan vi se att detta 

verkar stämma. Status i gruppen för både svenskar och schweizare handlar inte om 

vilken samhällsklass du är född, utan mäts utifrån vilken utbildning och position du har 

i dagsläget.  

 

Dock visade vår forskning att schweizarna är mer klassindelade än svenskarna. Den 

visade dessutom, som vi tidigare har nämnt, att schweizarna anser det viktigt att veta 

vem de arbetar med.  Schweizarna vill veta sina medarbetares utbildning och status i 

organisationen för att kunna avgöra om de är på samma nivå. 

 

Här såg vi alltså en tydlig kulturell skillnad mellan de båda länderna. Denna skillnad har 

dock inte inneburit några större problem eller missförstånd för arbetsgruppen. Vi tror att 

skillnaden beror på att i Sverige anses det inte fint att ”skryta” om sin utbildning och 

position medan det ser helt annorlunda ut i Schweiz  där man ser detta som värdefull 
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information. Vi anser vidare att detta är delvis samma sak som redan har beskrivits 

under Hofstedes dimension 3 maskulinitet/femininitet, det vill säga att Sverige är ett 

feminint samhälle där det inte anses fint att ”skryta” och sticka ut från mängden. 

 

Det kan därför enligt oss vara värdefullt för så väl de svenska som schweiziska 

medlemmarna i gruppen att vara införstådda med denna skillnad. Vi tror också att det är 

en god ide att nya svenskar som kommer till gruppen anpassar sig till schweizarnas 

behov och i sin första presentation berättar om sin utbildning och position i hierarkin. 

 

Denna kulturella skillnad spelar förstås stor roll även vid externa möten. När svenskar 

från Saabs arbetsgrupp träffar schweizare från andra företag än Saab kan denna skillnad 

uppfattas som lite ”störande” av schweizarna som inte får den information om 

motparten som de söker. För svenskarna däremot, uppfattas förmodligen inte detta som 

något större problem och det är inte ens säkert att svenskarna alltid är medvetna om den 

irritation som kan uppstå.   

 

I möten med externa motparter tror vi att denna kulturella skillnad kan ha ännu större 

betydelse än inom den egna arbetsgruppen. Man får bara en chans att göra ett gott första 

intryck och vi tror därför att det är en god ide att svenskarna hela tiden tänker på det och 

tillgodoser schweizarnas behov. 

 

6 Slutsatser  

6.1 Forskningsfråga och syfte 
 

Vår forskningsfråga är: Vilka kulturella skillnader finns det i en interkulturell 

arbetsgrupp med svenskar och schweizare, samt vilka problem innebär dessa 

skillnader för arbetsgruppen?  

 

Syftet med uppsatsen är att: förklara vilka kulturella skillnader som finns mellan 

teammedlemmarna i ett av Saabs interkulturella arbetsteam med utgångspunkt från 

Hofstedes och Trompenaars kulturella dimensioner. Vi vill även analysera och förklara 

de problem som kan uppstå på grund av dessa kulturella skillnader i gruppen. Vi vill 

dessutom försöka hjälpa Saab och om möjligt ge råd till Saab om hur de kan skapa 

bättre samarbete i ett tvärkulturellt team. 
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6.2 Svar på forskningsfråga  
 

I vår teori, empiri och analys är vårt material organiserat efter de nio teoretiska 

dimensioner vi valt att arbeta med. Men i vårt svar på forskningsfrågan utgår vi istället 

från den studerade arbetsgruppens situation. 

 

Vi presenterar här de största kulturella samarbetsproblemen vi funnit i arbetsgruppen, 

samt refererar dessa tillbaka till de nio dimensionerna. Flera av problemen återfinns 

inom fler än en dimension. Varje problem följs av en kort analys som försöker förklara 

själva kärnan i problemet samt de bakomliggande faktorerna.  

 

Problem A – Beslutsfattandet sker på olika nivåer. Schweizarna är vana vid att 

besluten fattas högre upp i hierarkin medan svenskarna är vana vid en plattare 

organisation. Problemet återfinns i Hofstedes dimension 1 maktdistans samt i Hofstedes 

dimension 3 maskulinitet/femininitet och gör schweizarna osäkra på vem det är som 

egentligen bestämmer i linjeorganisationen.  

 

Problem B – Beslutsprocesserna ser olika ut. Schweizarna fattar snabba beslut medan 

svenskarna fattar beslut genom diskussion och samråd. Problemet återfinns i Hofstedes 

dimension 1 maktdistans samt i Hofstedes dimension 3 maskulinitet/femininitet och 

leder till att schweizarna har svårt att förstå när ett beslut verkligen har fattats.  

 

Problem C – Ledarskapet är ibland oklart. Schweizarna är ovana vid en 

projektorganisation vid sidan av linjeorganisationen. För svenskarna är dock 

projektarbete vid sidan av linjeorganisationen ett vanligt förekommande arbetssätt. 

Problemet återfinns i Hofstedes dimension 2 individualism/kollektivism och gör 

schweizarna osäkra på projektledarens befogenheter. De söker sig då till 

linjeorganisationens hierarki för att få direktiv svenskarna uppfattar detta som att 

schweizarna negligerar projektledaren.  

 

Problem D – Arbetsrollerna är ibland oklara. Schweizarnas ovana vid en 

projektorganisation (se problem C) leder även till att de känner sig osäkra på 

gruppmedlemmarnas arbetsroller. Problemet återfinns i Hofstedes dimension 4 

osäkerhetsundvikande och gör att schweizarna efterfrågar en tydlig arbetsbeskrivning, 

som de är vana vid, istället för att ta för sig av den gemensamma gruppuppgiften.  
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Problem E – Kommunikationen ter sig olika. Schweizarna använder sig av rak och 

tydlig kommunikation medan svenskarna uttrycker sig mer diplomatiskt. Problemet 

återfinns i Hofstedes dimension 1 maktdistans. Detta gör att schweizarna får svårt att 

förstå vad svenskarna egentligen menar. Dessutom kan schweizarnas hårda men ärliga 

uttryckssätt få svenskarna att hamna i underläge i förhandlingar, eftersom schweizarnas 

förväntar sig samma hårda svar tillbaka – vilket aldrig kommer.  

 

Problem F – Presentationen ter sig olika. Schweizarna är vana vid att presentera sig 

med tydlig information om utbildning och befattning och de förväntar sig samma sak 

tillbaka från svenskarna. För svenskarna känns detta ”skrytsamt” och schweizarna får 

inte den information de vill ha. Problemet återfinns i Trompenaars dimension 4 

uppnådd/given status och gör schweizarna osäkra på vad de kan diskutera med sin 

svenska motpart och vad denna egentligen förstår och har befogenhet att besluta kring.  

 

Problem G – För liten andel schweizare i gruppen. Andelen schweizare i gruppen är 

långt under 50 procent vilket gör att den svenska kulturen dominerar. Om det hade varit 

lika många hade kanske schweiziska regler och normer fått ta större plats, vilket i sin tur 

kunde gjort att svenskarna snabbare anpassat sig och såväl som intern och externt arbete 

hade underlättats. Problemet återfinns i Hofstedes dimension 5 långsiktig/kortsiktig 

inriktning.  

6.3 Teoretiskt bidrag  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 5 , kompletterad forskningsmodell, (egen modell) 

KULTUR 

KULTURSKILLNADER 

 

      Hofstedes dimensioner 

1. Maktdistans 

2. Individualism/Kollektivism  

3. Maskulinitet /Femininitet  

4. Osäkerhetsundvikande  

5. Långsiktig/kortsiktig 

inriktning 

Trompenaars dimensioner 

6. Tidsuppfattning 

7. Neutral/Affektiv 

8. Specifik/Diffus 

9. Status 

 

 

Problem i 

arbetsgruppen 

Kontrollstation: 

Kulturskillnad/ 

individskillnad? 



  
 

95 

Vi har funnit att den teoretiska undersökningsmodell vi har använt varit till stor hjälp i 

vår forskning och att de kulturella skillnaderna i undersökningsmodellen kan förklara 

många av våra observationer. Men vi har också märkt att skillnader mellan individer 

kan vara nog så viktiga och ge upphov till liknande effekter som kulturella skillnader.  

 

Detta är en insikt som är viktig att bära med sig under hela forskningsarbetet. Vi 

föreslår därför att den teoretiska undersökningsmodellen kompletteras med en eller flera 

”kontrollstationer” för diskussion och analys av de observationer som erhållits verkligen 

beror på kulturella skillnader, eller om de kan förklaras med enbart skillnader mellan 

individer i den studerande gruppen. (Se kompletterad modell ovan).  

 

6.4 Praktiska rekommendationer  
 

Grunden till de missförstånd och problem som vi har sett anser vi vara att medlemmarna 

i arbetsgruppen har haft för lite kunskap om den andra kulturen när arbetet påbörjades. 

För att undvika detta i framtiden rekommenderar vi följande enkla checklista:  

 

 Gör en analys av kulturella skillnader för varje nytt land. 

 

 Genomför en workshop med kulturexperter/forskare i början av arbetet där 

arbetsgruppen informeras och förberedes på kulturella skillnader som kan orsaka 

problem. 

 

 Sträva efter lika fördelning inom arbetsgruppen för att enklare uppnå positiva 

effekter med ett interkulturell arbetsgrupp, såväl internt som externt. 

 

 Var noga med att definiera hur arbetat ska gå till och vem som gör vad. Se till att 

alla är väl införstådda med detta så att missförstånd undviks.  

 

 Det är inte nödvändigt att helt och hållet göra på den ena eller andra sättet. Det 

viktiga är istället att alla är överens från början om hur arbetat ska gå till och 

sedan håller sig till detta.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Enkät 

 
Det finns inga rätt eller fel svar. Syftet med undersökningen är att ta reda på ifall du 

och dina teammedlemmar har liknande eller olika åsikter och hur detta påverkar ert 

samarbete. 

 

Vid val kryssa eller ringa in ditt alternativ, välj endast ett alternativ.  
 

Kön:  Kvinna  Man  

 

Nationalitet:  Svensk  Schweizare  annan_______ 

 

 

1. Jag använder mig av direkt och tydlig kommunikation. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

2. Jag föredrar att beslut fattas via diskussion och samråd. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

3. Jag anser att ledaren ska fatta alla beslut.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

4. Mina individuella intressen är viktigare än arbetsgruppens intressen.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

5. Att nå en högre position i organisationen är viktigare än att skapa bra relationer 

med mina arbetskamrater. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 



  
 

II 

 

6. Jag anser att arbetsplatsen bör vara jämställd mellan kvinnor och män.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

7. Jag föredrar tydliga regler som styr arbetet och beslutsfattandet.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

8. Jag känner mig osäker när en oförutsedd händelse uppstår som gör att jag 

måste ändra mitt tänkta arbetssätt.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

9. Jag fokuserar hellre på kortsiktiga resultat snarare än långsiktiga resultat. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

10. Jag planerar mitt arbete i förväg och gillar inte att göra något i sista sekunden.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

11. Jag passar alltid bokade tider.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

12. Jag blir irriterad när en person inte kommer i tid.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 



  
 

III 

 

13. Jag har lätt att prata öppet om mina känslor. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

14. Jag har inga problem med att arbeta över mina skrivna arbetstider om det 

behövs. 

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

15. För mig är det viktigt att bygga en god relation med en partner innan jag 

börjar diskutera en eventuell affär.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

16. Jag anser att framgång borde mätas utefter vad en person presterar och tillför 

snarare än personens sociala status och kontaktnät.  

 

Instämmer inte alls    Instämmer till fullo 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 
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7.2 Bilaga 2 – Questionnaire 

 
There are no right or wrong answers; we just want to find out if you and your team 

members have similar or different opinions and how it affects the cooperation. 

 

When selecting tick or circle your options, choose only one option. 
 

Gender:  Female  Male  

 

Nationality:  Swedish Swiss other___________ 

 

 

1. I use clear and direct communication. 

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

2. I prefer that decisions are made through discussion and consultation. 

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

3. I think the leader should take all decisions.  

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

4. My individual interests are more important than my working group’s interests.  

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

5. To reach a higher position in the organization is more important than to create 

good relationships with my colleagues.  

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

 

 



  
 

V 

6. I think the workplace should be equal between men and women.  

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

7. I prefer clear rules that govern the work and the decision making. 

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

8. I feel insecure when an unexpected situation arises that causes me to change my 

original working approach.   

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

9. I prefer to focus on short-term results rather than long-term results. 

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

10. I plan my work in advance and I do not like to do something at the last second.   

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

11. I am always on time for appointments. 

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

12. I get annoyed when a person is late. 

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 
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13. I find it easy to talk openly about my feelings. 

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

14. I have no problems working over my written schedule if it is needed.  

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

15. It is important for me to build a good relationship with a partner before I start 

discussing a possible deal.   

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 

 

 

16. I think that success should be measured by what a person performs and adds to 

the team rather than by the person’s social status and network.  

 

Strongly disagree    Fully agree 

 

1               2               3               4               5               6               7               8 
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7.3 Bilaga 3 – Intervjuguide  

Vi är här idag för att göra en studie för vår civilekonomuppsats om hur mångkulturella 

teams fungerar. Vi undersöker Saab som en fallstudie. 

 

1. Vad har du för position och arbetsuppgifter i den schweiziska arbetsgruppen?  

 

2. Hur skulle du beskriva en generell schweizare/svensk? 

 

3. Vad tycker du om organisationens struktur, anser du den vara tydlig?  

 

4. Skulle organisationens struktur kunna förbättras? I så fall hur?  

 

5. Vad tycker du om den nuvarande teamsammansättningen mellan svenskar och 

schweizare? Om det var upp till dig, skulle du förändra något och i så fall hur?  

 

6. Anser du att det är rätt blandning mellan teammedlemmar som arbetar i 

Linköping och Bern? Anser du att det skulle vara annorlunda?  

 

7. Vad skulle du säga är skillnaderna i arbetssättet mellan svenskar och schweizare 

i arbetsgruppen? Kan du ge något konkret exempel? 

 

8. Hur skulle du säga att samarbetet mellan er svenskar och schweizare i 

arbetsgruppen fungerar?  

 

9. Har det uppstått några samarbetsproblem i arbetsgruppen? Vad tror du är 

orsaken till detta? Kan du ge några konkreta exempel? 

 

10. Vilka skillnader är relativt lätta att överbrygga mellan schweizare och svenskar? 

Vilka är svårare?  

 

11. Vilka schweiziska kulturella egenskaper skulle svenskarna kunna lära sig av för 

att bli bättre? Och tvärt om, vad kan schweizarna lära sig om svenskarnas kultur 

för att bli bättre?  

 

12. Hur löser ni konflikter i gruppen? Kan du ge oss några konkreta exempel på när 

en konflikt har uppstått?  

 

13. Upplever du att svenskar och schweizare tar beslut på samma sätt? Kan du ge ett 

konkret exempel? 

 

14. Skulle samarbetet i er grupp kunna förbättras? Hur i så fall?  

 

15. Vad anser du man bör göra för att få en fungerande arbetsgrupp med personer 

ifrån olika kulturer? 
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7.4 Bilaga 4 – Interview guide  
 

We are here today to do a study for our thesis about how multicultural team works. We 

are looking into Saab as our case study.   

 

 

1. What is your position and duties in the Swiss Working Group?  

 

2. How would you describe a general Swiss/ Swedish person? 

 

3. How do you think about the organizational structure, do you think it is clear?  

 

4. Do you think that the organizations structure could be improved? In that case 

how?  

 

5. What do you think about the current team compilation with Swiss and Swedes? 

If it was up to you, would you change it? In that case how?  

 

6. What is your view of the team member’s locations is it the right mix between 

people in Linköping and Bern? Do you think it should be different? 

 

7. What would you say are the differences between a Swedish and a Swiss working 

approach in the group? Do you have a concrete example?   

 

8. How would you say the cooperation between Swiss and Swedish persons is 

working?  

 

9. Have there been any cooperation problems in the working group? What do you 

think are the reasons to this cooperation problems? Do you have a concrete 

example?   

 

10. What differences between Swiss and Swedish people do you think are relatively 

easy to build over? Which differences do you think are harder?  

 

11. Which Swiss cultural properties could the Swedes learn from? On the contrary, 

what can the Swiss learn from the Swedish culture? 

 

12. How do you resolve conflicts in the group? Can you give us an example of a 

conflict that has occurred? 

 

13. Do you feel that Swedes and Swiss take decisions in the same way? Do you 

have a concrete example?   

 

14. Could the cooperation in the group be improved? In that case, how? 

 

15. What do you think a person should do to get a well-functioning working group 

when the people in the group have different cultures?  

 

 

 

 



  
 

IX 

 

7.5 Bilaga 5 – Kvantitativa data 

 


