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Sammanfattning	  
 
Syftet med uppsatsen är att skapa djupare förståelse för vilka skillnader som finns mellan 

finsk och svensk organisationskultur. Den avser att belysa utmaningar för en gemensam 

organisationskultur. Ytterligare ett syfte är att ge en teoretisk grund för vår 

magisteruppsats. Den kommer att utgöra en studie av organisationskulturen på ett finsk-

svenskt företag med utgångspunkt i de nationella skillnaderna. 

 

För att undersöka finsk och svensk kultur har vi utgått från tvärkulturellisten Geert 

Hofstedes (1980) modell om hur det med hjälp av fem dimensioner går att skilja nationella 

kulturer åt. Vi har likaså använt generella teorier om organisationskultur, samt litteratur om 

Finlands respektive Sveriges kultur. Den nationella litteraturen som inte innefattas under 

någon av Hofstedes dimensioner, men som ändå ansetts relevant har en övergripande 

dimension utvecklats för, som behandlar kommunikation. Resultatet har kopplats till Bangs 

(1994) åtta områden för kulturuttryck för att urskilja utmaningarna för en gemensam 

organisationskultur.  

 

Undersökningen är en litteraturstudie där materialet är hämtat från företagsekonomi, 

språkvetenskap samt etnologi och sorterat efter de ovan nämnda teorierna för att upptäcka 

samband såväl som återkommande faktorer.  

 

Litteraturstudien visade fyra områden där det finns utmaningar för en gemensam finsk-

svensk organisationskultur. Dessa är 1: språk, jargong och humor, 2: handlingar och 

beteende, 3: ritualbetonade rutiner, procedurer och ceremonier samt 4: uttrycka känslor. 
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1	  Inledning	  	  
Sveriges styre av Finland, som varade i 600 år, har medfört att länderna har åtskilliga likheter 

(Häggman 1991, s. 94). Dessa likheter beror även på att många finländare immigrerade till 

Sverige under 1950- och 1960-talet (Lewis 2005, s. 113). 

 

Tvärkulturellister hävdar att det kan vara större risk för missförstånd vid liknande kulturer. 

Västerlänningar förväntar sig att japaner ska vara annorlunda dem själva, men kanske inte att 

det ska finnas ansenliga skillnader mellan till exempel svenskar och finländare? Att Finland 

och Sverige delar samma religion, har liknande lagar och seder samt tidsuppfattning, betyder 

inte att länderna alltid har förståelse för varandra (Lewis 2005, s. 113). Det finns gott om 

stereotypa uppfattningar länderna emellan, två exempel är: ”beslutsrädda svenskar mot 

handlingskraftiga finnar” och ”pladdrande svenskar men tystlåtna finnar” (Rossander et al. 

2005, s. 94, 97).   

 

Gränsöverskridande investeringar och företag har lett till starka affärskontakter mellan 

Finland och Sverige, men har även resulterat i sociala kontakter (Lewis 2005, s.115). 

Affärskontakterna har de senaste tjugo åren ökat och de är av betydande vikt för båda 

ländernas ekonomier. I Finland finns det ungefär 50 000 anställda i cirka 700 svenskägda 

företag och i Sverige är motsvarande siffra 60 000 anställda i över 700 finskägda företag 

(Rossander et al. 2005, s. 13). Under slutet av 1990-talet tilltog fusionerna och förvärven 

mellan Sverige och Finland, exempel på några betydelsefulla affärer är; TeliaSonera, Stora-

Enso och Merita-Nordbanken (sedermera Nordea) (Rossander et al. 2005, s. 19).  

 

Det är intressant att se hur de svenskfinska kontakterna kan påverkas av skillnaderna mellan 

de nationella kulturerna. Ett sätt att se på olikheterna mellan Finlands och Sveriges kultur är 

genom tvärkulturell- och organisationskultursteori. 

 

1.1	  Syfte	  
Vårt syfte är att utifrån tvärkulturell teori från Hofstede och organisationskultursteori från 

Bang skapa djupare förståelse för vilka skillnader som finns mellan finsk och svensk 

organisationskultur. Uppsatsen avser att belysa utmaningar för att skapa en gemensam 

organisationskultur. Ytterligare ett syfte är att ge en teoretisk grund för vår 
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magisteruppsats. Den kommer att utgöra en studie av organisationskulturen på ett finsk-

svenskt företag med utgångspunkt i de nationella skillnaderna. 

 

1.2	  	  Frågeställning	  
Medför Sveriges och Finlands nationella kulturer en utmaning för en gemensam 

organisationskultur?  

 

	  1.3	  Forskningsöversikt	  
Det har skrivits otaliga böcker, artiklar och avhandlingar om både ämnet organisationskultur 

och om Finlands och Sveriges nationella kulturer. Att orientera sig i djungeln av all litteratur 

under den begränsade tid som funnits till förfogande för denna kandidatuppsats visade sig 

vara något invecklat. Det tillvägagångssätt som använts för att ta ut den litteratur som ansetts 

vara relevant tas upp under avsnittet metod. I bilaga 1 finns en kort genomgång av den 

litteratur som ansetts relevant. 

 

2	  Metod	  

2.1	  Val	  av	  metod	  
Ett av uppsatsens syften är att skapa en teoretisk grund för vidare studier. Det är skälet till 

valet av en litteraturstudie. Ett arbete som är baserat på litteratur kräver text som sitt material, 

texten omfattas i detta fall av alla former av det skrivna ordet som är tillgängligt och finns  

offentligt (Friberg 2006, s.37). Materialet är hämtat från tryckt litteratur. 
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2.2	  Identifiering	  av	  informationskällor	  
Den informationskälla som till största delen har nyttjats är LIBRIS, där användaren kan hitta 

böcker, artiklar, tidskrifter etcetera. Uppgifterna kommer från alla svenska universitets- och 

högskolebibliotek samt ett flertal forskningsbibliotek. Vid sökandet efter specifika böcker har 

DISA i vissa fall använts, Uppsala Universitets huvudkatalog, för att effektivt se om boken 

finns att tillhandagå i Uppsala. Anledningen till valet av LIBRIS och DISA är att de har ett 

stort utbud av akademisk litteratur. 

 

2.3	  Val	  av	  sökord	  
Vid inledningen av sökprocessen var de primära sökorden: organisationskultur, nationell 

kultur samt Finlands kultur och Sveriges kultur. Under processens gång ändrades sökorden 

och blev allt mer specifika. De identifierades successivt då litteratur som berör ämnet lästes, 

ett exempel på ett sådant sökord är finsk mentalitet. Det komponerades även sökord som 

exempelvis, organisationskultur + Finland, vilket gav endast gav 5 träffar men ingen av 

träffarna var relevanta. Organisationskultur + Sverige gav 28 träffar men inte heller dessa var 

relevanta. Den litteratur som tagits del av har främst påträffats genom de primära sökorden. 

För att gå vidare och hitta mer och djupare litteratur har sekundärsökning varit effektivt. 

 

2.4	  Val	  av	  litteratur	  
För att undersöka litteraturens relevans lästes dess innehållsförteckningar. Till en början var 

den valda litteraturen generell, detta för att upptäcka teorier och för att få en överblick. 

Intressanta teorier letades därefter upp ursprungskällan till. Efter att ha tagit del av flera olika 

teorier ansågs behovet för uppsatsen vara två teorier: en teori för att finna skillnader i Finlands 

samt Sveriges nationella kulturer, och en för att synliggöra organisationskultur. Den senare 

användes för att upptäcka hur de nationella skillnaderna kan uppfattas i en gemensam 

organisationskultur. För att urskilja de undersökta ländernas kulturer upptäcktes tidigt 

Hofstedes teori, dock fortsatte teorisökningen för att erhålla alternativ. Valet stod slutligen 

mellan Trompeenars och Hofstedes tvärkulturella modeller. Fördelen med Hofstedes teori var 

hans utbredda undersökning, som hade specifika värden för kulturella dimensioner i ett flertal 

av världens länder, däribland Finland och Sverige. I Trompeenars modell fanns endast svar på 

kulturella dilemman. Visserligen fanns många olika länder representerade i modellen, men 
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den upplevdes som svårtolkad då svaren endast omfattades av dilemman, vilket medförde att 

jämförelsegrunderna inte var lika goda som Hofstedes. 

Organisationskultur är svårundersökt i en litteraturstudie eftersom det är ett omfattande 

område, många delar av den är dessutom osynlig. En teori inom organisationskultur som är 

möjlig att observera är Bangs åtta kulturuttryck, teorin tillhandahöll möjligheten att se 

skillnaderna mellan de nationella kulturerna genom ett organisationskultursperspektiv. Det är 

en teori som är överblickbar och ger en helhetlig bild av vilka kulturuttryck som kan uppstå i 

en organisation. Dess främsta fördel är att den visar i vilka områden, och på vilka sätt 

kulturuttrycken existerar. 

 

Hofstedes teori har fungerat som ett verktyg för att kategorisera de olika dimensionerna i 

Finlands respektive Sveriges kultur. Därefter har Bangs teori om kulturuttryck använts för att 

urskilja hur skillnaderna kan få konsekvenser i organisationskulturen. 

 

I skedet då material söktes om Finland och Sverige var allt som innehöll kultur och 

affärsklimat av intresse, allt från guider för utlänningar till förhandlingsböcker. Detta har lett 

till att en del litteratur som brukats inte gått under klassificeringen företagsekonomi, utan 

under till exempel etnologi och språkvetenskap. Nästa steg blev ett urval av dessa böcker, ett 

urvalskriterium var författarens nationalitet och ett annat var vilken del av den nationella 

kulturen som behandlades i boken. Orsaken till det första kriteriet var att minimera risken för 

att endast visa en nationalitets bild av finländare respektive svenskar. Det senare kriteriet 

motiveras med strävan efter en täckande teoretisk grund om de nationella kulturerna, men 

även en ansats att öka trovärdigheten i materialet genom att erhålla uppgifter från flera olika 

forskningsområden, undersökningar och litteratur.  

 

Sökningarna som gjorts har inte begränsats med utgivningsår. Vid en sökning på 

organisationskultur i LIBRIS är de flesta böckerna från 80 till 90- talet. Litteraturen uppfattas 

dock fortfarande relevant, den gav möjligheten till en överblick. I detta steg kasserades även 

irrelevant litteratur.  

 

2.5	  Sekundärsökning	  
Den största delen av litteraturen har påträffats genom sekundärsökning. Tillvägagångssättet 

har varit genom användandet av referenslistor. Referenslistorna har nyttjats för att komma 
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närmare ursprungskällan, men även för att identifiera nya sökord och nya författare. I de 

fallen då en nyidentifierad bok inte fanns i LIBRIS undersöktes det om någon bokhandlare 

distribuerade den.  

 

2.6	  Läs	  och	  anteckna/organisera	  och	  sortera	  litteratur	  
Efter att ha identifierat litteraturen lästes valda delar ur litteraturen för att därefter skriva korta 

sammanfattningar. Nästa steg var att sortera referenserna så att de som visade sig behandla 

samma ämne från skilda böcker stod tillsammans. Anledningen var att tydliggöra vad de olika 

författarna har för gemensamma respektive skilda åsikter om samma fenomen och om de med 

identiska uttryck refererar till samma företeelse.  

 

2.7	  Analysera	  materialet	  

 
 

1. Ett första steg i att analysera materialet var att dela in litteraturen om Finlands kultur 

och Sveriges kultur under de rubriker som går att återfinna i Hofstedes dimensioner. 

Ett skäl till valet att använda Hofstedes dimensioner som verktyg, var för att avgränsa 

mängden material. En annan anledning var att underlätta för läsaren, då det blir 

enklare att följa argumenten och tankarna om det finns en tydlig struktur som 

genomsyrar hela uppsatsen.  

 

Kommunikation är ett stort område som inte passade in under någon enskild av 

Hoftstedes dimensioner. Av den orsaken skrevs ett eget avsnitt om kommunikation, 

den ska betraktas som en övergripande dimension vars funktion är att belysa skillnader 

mellan Finlands och Sveriges kultur. 

 
2. Nästa steg var att tydliggöra skillnader i materialet om Finlands och Sveriges kultur. 

Syftet med detta var att sammanfatta resultatet från steg 1 för att sedan undersöka hur 
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väl det stämmer överens med Hofstedes undersökning av Finlands respektive Sveriges 

kultur. 

 
3. Med utgångspunkt i resultatet från steg två påbörjades den del i analysprocessen som 

består av en diskussion av hur skillnaden mellan Finlands och Sveriges nationella 

kulturer visar sig genom kulturuttryck. Verktyget som användes för att åstadkomma 

detta var Bangs kulturuttryck.  Dimensionerna och kulturuttrycken går i vissa fall in i 

varandra. De delades in på så vis att det blir klart och tydligt vilka samband som 

påträffats, och vilka konsekvenser dessa får i form av utmaningar för en gemensam 

organisationskultur. 

 

4. Det sista steget i analysprocessen innebar en sammanställning av resultatet från 

föregående steg. Syftet med sammanställningen var att upptäcka och tydliggöra 

återkommande skillnader mellan Finlands och Sveriges kultur, och hur dessa kan 

observeras genom organisationens kulturuttryck. Vissa kulturuttryck återkom i flera 

dimensioner, det är dessa som utgör slutsatsen och som har identifierats som 

potentiella utmaningar för en gemensam organisationskultur. 

 

2.8	  Utredningsetik	  
Ett utredningsetiskt problem som reflekterats över och diskuterats kring i arbetet med 

litteraturstudien är ”oberättigat hävdande av författarskap”. Det är viktigt att läsaren tydligt 

kan skilja våra tankar och idéer från det som litteraturen framför. Om referat blandas med 

analyser och slutsatser kan det vara svårt för läsaren att uppfatta vad som är den beskrivande 

delen, det vill säga idéerna från litteraturen, och vad som är den analytiska delen (Ekengren & 

Hinnfors 2006, s. 116ff).  

 

Ett annat etiskt problem är att tolka litteraturen rättvist, vilket fordrar överskådlighet, tydlighet 

och ärlighet. Det kräver att den tolkas på ett sätt som fångar det väsentliga i teorierna, det vill 

säga inte övertolkar eller tolkar på ett sätt som gynnar våra slutsatser. Det som istället har 

försökts att upptäckas är sambanden. De nämnda etiska problemen har till stor del undvikits 

genom en medvetenhet om dem, den har resulterat i en tydlighet i referenserna.  
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2.9	  Metoddiskussion	  
I litteraturstudien är materialet begränsat till sekundärkällor, därför är allt material redan 

tolkat. För att materialet ska vara tolkat så få gånger som möjligt har vi i stor utsträckning 

sökt upp ursprungskällan till teorier, om de behandlas av någon annan författare. Vi anser inte 

att nyttjandet av äldre litteratur medför någon betydande nackdel, då länders kultur inte 

förändras nämnvärt på tio till tjugo år. Hofstedes teori är ”klassisk” i sitt område och anses 

fortfarande vara relevant.  

 

Litteraturen kommer från flera akademiska områden, detta för att få en teoretisk bredd i 

uppsatsen och på så vis skapa en förståelse över Finlands respektive Sveriges kultur. Den 

litteratur som tagits del av har ingen gemensam utgångspunkt i form av till exempel samma 

undersökningsmetod, därför kan jämförbarheten ifrågasättas. Vi anser emellertid att det kan 

vara en fördel att författarna använt sig av olika metoder i sina undersökningar, eftersom att 

materialet då omfattar flera skilda undersökningsmetoder. Dock bör nämnas att en fokusering 

på endast företagsekonomisk litteratur möjligen hade påvisat ett annat resultat.  

 

Kontinuerligt genom arbetet har avgränsningar gjorts, exempelvis inom organisationskultur, 

för att finna vilken del som effektivast och tydligast skulle kunna besvara vår frågeställning. 

Samtliga avgränsningar kan måhända ha påverkat resultatet. Vi tror dock att resultatet hade 

lett till liknande slutsatser även om andra avgränsningar hade gjorts, möjligen hade fokus 

däremot blivit annorlunda. 

 

En annan aspekt värd att ha i åtanke är det faktum att vi är svenskar, för oss är den svenska 

kulturen naturlig och det finska främmande. Vi har trots det försökt att se skillnaderna i ett 

större perspektiv och att inte låta uppsatsen färgas av vår förförståelse av vad som är det 

”normala”. Det kan även noteras att författarna till litteraturen färgas av sin nationalitet och 

dess kultur, av den anledningen har vi aktivt sökt författare med skilda nationaliteter. 

 

3	  Organisationskultur	  
Bang (1994, s. 23) menar att organisationskultur består av en uppsättning normer, värderingar 

och verklighetsuppfattningar som delas av samtliga medlemmar i en organisation. Dessa 

gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar utvecklas när 

organisationsmedlemmarna samverkar med varandra och med omvärlden. 
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Organisationskulturen kan delas upp i två komponenter: kärnelement och kulturuttryck. 

Kulturuttryck är den praxis, handlingar och objekt som används av kulturen för att uttrycka 

sig och bekräfta sig inför organisationsmedlemmarna. Organisationskulturens kärnelement 

utgörs av värderingar, normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar (Bang 

1994, s. 48f).  

 

3.1	  Värderingar	  
Hofstede (se Bang 1994, s. 50) menar att en värdering som en vidsträckt benägenhet att 

preferera somliga tillstånd framför andra. Han hävdar att värderingar kan beskrivas som 

mentala program, vilka människan använder sig av för att orientera sig i omvärlden. I 

organisationer uppfattas värderingar ofta genom planer som görs, beslut som fattas samt 

genom den filosofi som utgör grunden för organisationens verksamhet. Jacobsen och 

Thorsvik (2002, s. 160) menar att värderingar fungerar som vägledning i de anställdas 

vardagliga beteende, dessutom är de viktiga för företagsfilosofin och därmed för företagets 

framgång. 

 

3.2	  Normer	  
Normer är både uttalade och icke uttalade förväntningar på hur andra ska bete sig och 

innefattar allt beteende som stöttas, accepteras eller förväntas av gruppen. Uppmuntringar och 

belöningar delas ut om människorna följer normerna, och sanktioner utfärdas om de inte 

efterlevs (Bang 1994, s. 53f). Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 161) menar att normerna i 

grund och botten består av värderingar om vad som är bra och vad som är dåligt. I 

organisationer utgörs de formella normerna av rutiner, regler och ”etiska normer” som 

organisationsmedlemmarna förväntas följa. Det finns även informella normer inom alla 

organisationer (Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 161).  

 

3.3	  Verklighetsuppfattningar	  
Organisationer har många olika typer av symboler, detta medför både kollektiva och 

individuella tolkningar. De kollektiva tolkningarna är kulturen, det vill säga organisationens 

gemensamma verklighetsuppfattning. Louis (se Bang 1994, s. 58) menar att 

verklighetsuppfattningarna är osynliga för organisationsmedlemmarna, men att de är 

betydelsefulla och tydliga för den särskilda gruppen.  
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3.4	  Grundläggande	  antaganden	  
Shein (1991, 251ff) menar att grundläggande antaganden är inlärda lösningar eller svar på de 

problem som en grupp har beträffande sin överlevnad. Dessa problem kan både röra externa 

omgivningar och interna integrationsproblem. Allt eftersom, börjar dessa lösningar eller svar 

tas för givna, eftersom de hela tiden nyttjas och löser gruppens problem.  

 

3.5	  Organisationens	  kulturuttryck	  
Artefakter fungerar som uttryck för organisationskulturens kärnelement det vill säga, 

grundläggande antaganden, värderingar och normer. Artefakter är konkreta fysiska föremål, 

talesätt och beteenden. Samtliga fungerar som symboler för kulturen och förmedlar 

information om den. Det väsentliga med artefakter är att de måste tolkas för att fungera som 

symboler. Ett sätt att tolka artefakterna är som uttryck för organisationskulturen (Jacobsen & 

Thorsvik 2002, s.162f). 

 

Artefakter har inte bara en symbolisk betydelse utan även en instrumentell betydelse. Ett 

exempel på en artefakt som har båda betydelserna är belöningar. Belöningens instrumentella 

betydelse är att den som får belöningen har utfört ett bra arbete, medan den symboliska 

betydelse innebär att belöningen är en symbol för de värderingar som organisationen vill att 

medlemmarna ska leva efter. I verkliga livet kan det vara svårt att skilja mellan artefakters 

symboliska och instrumentella aspekter (Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 164). 

 

Figur 3, nedan, beskriver förhållandet mellan kulturuttryck och kärnelement. De kulturella 

uttrycken och manifestationerna är enkla att observera, därför har de en låg tolkningsnivå 

(Bang 1994, s.74). Denna modell visar tydligt vilken del av organisationskulturen som är 

observerbar för utomstående, det är alltså de kulturella uttrycken och manifestationerna. 

Underliggande kulturella teman samt uttryckta värderingar och normer har en liten till 

medelgrad av medvetande, vilket medför att de är svåra att observera. 
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Bang (1994, s. 65-71) delar in organisationens kulturuttryck i åtta områden:  

1. Handlingar och beteenden: Flera olika dimensioner ingår i handlingar och beteenden, 

exempel på dessa är; sammanslagningar av två dotterbolag, sättet de anställda tilltalar 

varandra, hur VD:n beter sig mot sina underordnade samt hur de anställda uppför sig i 

kafferummet och vid sammanträden. 

 

2. Uttryckta känslor: Är det tillåtet att gråta på jobbet? Är det acceptabelt att uttrycka 

glädje men inte besvikelse och ilska? Konflikter, konfrontationer och känsloladdade 

uttalanden som kommer till uttryck hos organisationsmedlemmarna ger en bild av 
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vilka känslor som är tillåtna och i vilken utsträckning de är accepterade att visa i 

organisationen. Uttryckta känslor har en tendens att visa hur bunden en person känner 

sig till förutbestämda värderingar.  

 

3. Ritualbetonade rutiner, procedurer och ceremonier: År efter år upprepas rutiner, 

procedurer och ceremonier på samma vis, detta medför att samma budskap ständigt 

förmedlas, följaktligen upprätthålls kulturen. Exempelvis utvecklas ofta möten till 

ritualbetonade företeelser inom organisationen. Organisationskulturens budskap förs 

fram genom antalet möten, hur mötena genomförs, vem som deltar i mötena samt 

vilka som talar vid dem och så vidare. 

  

4. Organisationshistorier, myter och legender: Genom att berätta historier, myter och 

legender förmedlas viktiga normer och värderingar i organisationen. Det väsentliga är 

vilket budskap eller vilken moral historien bär med sig, inte dess sanningshalt. 

  

5. Språk, jargong och humor: Språksystem, jargong och humor är något som ofta 

utvecklas i en organisation. Språket medverkar till att upprätthålla kulturen genom att 

bidra till att definiera organisationsmedlemmarnas verklighetsuppfattningar. Ett språk 

eller en jargong som utomstående inte förstår medverkar till att skapa en 

medlemskänsla hos organisationsmedlemmarna. 

 

6. Objekt och ting: Budskap samt standard förmedlas till omgivningen genom fysiska 

objekt, ting och klädesdräkter, dessa är kända kulturuttryck hos samtliga 

organisationsmedlemmar. Exempel på detta är klisterlappar på telefonerna som 

påminner om att varje samtal registreras samt att chefen har öppen dörr. Däremot 

behöver kulturuttrycken inte nödvändigtvis ha den innebörd som vid första anblick 

tillskrivs dem. Ett exempel är chefens öppna dörr, den kan betyda att chefen är 

tillgänglig för sina anställda, men det kan också betyda att de endast ska komma in om 

de har något väldigt angeläget att tala om.  

 

7. Rekryterings-, belönings- och karriärsystem: Rekryterings-, belönings-, och 

karriärsystem visar vad en organisation efterfrågar och vad den värdesätter hos sina 

medlemmar. Genom att rekrytera medlemmar som passar in i den befintliga kulturen 

bidrar de nyrekryterade till att upprätthålla kulturen. Belöningssystem visar vad 
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organisationen uppskattar och vad den inte accepterar, det kan ta form av både 

monetär ersättning och uppmuntrande ord. Karriärsystemet visar vilka egenskaper och 

värderingar som organisationen anser ska vara dominerande och levande i kulturen. 

  

8. Fysisk struktur och arkitektur: Kulturen kan stödjas genom organisationens fysiska 

utformning, till exempel genom byggnadens arkitektur eller formen på 

kontorslandskapet. Banker och finansinstitutioner är exempelvis ofta belägna i stora, 

tunga och stabila byggnader, det ger ett seriöst, stabilt och förtroendeingivande 

intryck. Ett sätt att iaktta vilken umgängesform som värdesätts i kulturen kan vara att 

observera om kontorsdörrarna är öppna eller stängda, om kontorslanskapen är öppna 

eller slutna, samt om matsalarna är gemensamma eller åtskilda. 

 

4	  Hofstedes	  dimensioner	  
Geert Hofstede är en framgångsrik teoretiker inom området tvärkulturell studie. Hans studier 

inom nationella kulturella skillnader var först baserade på ett stort forskningsprojekt, där han 

samlade in data från IBM-anställda över hela världen. Det har genomförts ett antal 

efterföljande studier som lett fram till fem dimensioner av nationella kulturella skillnader 

samt ett index för hur 74 länder förhåller sig till dimensionerna (Hofstede 1982, s. 39 och 

Hofstede & Hofstede 2005, s. 134).  

 

4.1	  Maktdistans1	  
Maktdistans visar i vilken utsträckning de mindre inflytelserika organisationsmedlemmarna 

accepterar och förväntar sig att makten är ojämnt fördelad (Hofstede & Hofstede 2005, s. 59). 

I kulturer med stor maktdistans förväntar sig medlemmarna ojämlikhet och ser det som något 

naturligt. På arbetsplatser i dessa kulturer anser både medarbetarna och cheferna att det 

hierarkiska systemet bygger på ojämlikhet. Där är makten centraliserad och styrs av ett fåtal 

personer. I kulturer med liten maktdistans vill medlemmarna att ojämlikhet ska minimeras, 

det medför att medarbetarna ser varandra som jämlikar. De hierarkiska rollerna är där 

föränderliga och skapade av praktiska skäl (Hofstede & Hofstede 2005, s. 68ff).  

 

 
                                                
1 Power distance 
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Figur 4: Hofstedes maktdistansindex
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Hofstedes maktdistanspoäng för Finland och Sverige är 33 respektive 31, vilket betyder att 

Sverige ligger på 67/68 plats och Finland på 66 plats i maktdistansindexet. Båda länderna har 

alltså liten maktdistans (Hofstede & Hofstede 2005, s. 56).  

 

4.2	  Individualism2	  
Dimensionen individualism visar till vilken grad individer är integrerade i grupper (Hofstede 

1982, s. 148). I en individualistisk kultur är banden mellan gruppmedlemmarna svaga. Alla 

ser först och främst till sig själva och den närmaste familjen. I en kollektivistisk kultur är 

människor från födseln indelade i starka grupper. Dessa grupper förväntar sig fullständig 

lojalitet från individen och i gengäld får individen en sammanhållning som fungerar som 

skydd mot omgivningen (Hofstede & Hofstede 2005, s. 89). 

 

På en arbetsplats i en individualistisk kultur agerar den anställde i egenintresse, då måste 

organisationen försöka få den anställdes egenintresse att sammanfalla med organisationens 

intresse. I en kollektivistisk kultur däremot kan organisationen i sig bli en grupp med gränslös 

lojalitet i utbyte mot beskydd. Rörligheten på arbetsmarknaden i kollektivistiska kulturer är 

låg. Att en anställd utför ett otillfredsställande arbete utgör inte en tillräcklig anledning för att 

säga upp denne, eftersom att gruppens band är starkt emotionella (Hofstede & Hofstede 2005, 

s. 113).  

                                                
2 Individualism 
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Figur 5: Hofstedes index för individualism
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Sverige befinner sig på 13/14:e plats i Hoftsedes index för individualism med 71 poäng, 

Finland är på 21:a plats med 63 poäng. Därmed är båda länderna enligt Hofstede relativt 

individualistiska, Sverige är dock mer individualistiskt än Finland (Hofstede & Hofstede 

2005, s. 91). 

 

4.3	  Maskulinitet3	  
Denna dimension visar i vilken utsträckning traditionella manliga inriktningar som ambition, 

framgång, inkomst och avancemang är betonade framför traditionella kvinnliga inriktningar 

som omvårdnad, samarbete och harmoni. I ett maskulint samhälle är könsrollerna starkt 

fördelade, där mannen ska fokusera på pengar och framgång, medan kvinnor ska koncentrera 

sig på livskvalitet och förhållanden. I ett feminint samhälle är både kvinnor och män 

blygsamma och inriktar sig på livskvalitet (Hofstede & Hofstede 2005, s. 133).  

 

På arbetsplatsen medför den maskulina kulturen att mannen är inriktad på karriären, på grund 

av att de sedan barnsben blivit socialiserade till att vara tävlingsinriktade och ambitiösa. 

Majoriteten av kvinnorna i dessa kulturer vill inte göra karriär. I feminina samhällen har både 

män och kvinnor socialiserats till blygsamhet och harmoni, därmed kan båda könen välja att 

göra karriär. Konflikter på arbetsplatsen hanteras i ett maskulint samhälle med kamp, medan 

feminina samhällen föredrar problemlösning genom kompromiss. Livsinställningen i de olika 

samhällena går starkt isär, människorna i de maskulina samhällena ”lever för att arbeta” 
                                                
3 Masculinity 
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medan människorna i de feminina samhällena ”arbetar för att leva” (Hofstede & Hofstede 

2005, s. 157ff). 

 

Figur 6: Hofstedes maskulinitetsindex
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I indexet för maskulinitet ligger Sverige sist, det vill säga på 74:e plats med 5 poäng, och 

Finland ligger på 68:e plats med 26 poäng. Sverige har därmed den mest feminina 

dimensionen av alla de undersökta länderna.  

 

4.4	  Osäkerhetsundvikande4	  
Osäkerhetsundvikande handlar om i vilken utsträckning människorna i en kultur upplever 

okända eller tvetydiga situationer som hotande (Hofstede & Hofstede 2005, s. 183). Denna 

dimension visar hur ett samhälle hanterar osäkerhet, alltså huruvida de fokuserar på att 

reducera ovisshet och skapa stabilitet (Hofstede & Hofstede 2005, s. 187f, 197). 

Osäkerhetsundvikande indikerar på hur bekväm en organisationsmedlem känner sig i en 

ostrukturerad situation. De ostrukturerade situationerna är överraskande, okända och 

annorlunda. Kulturer som är osäkerhetsundvikande försöker minimera risken att sådana 

situationer uppkommer genom strikta lagar, starka sociala normer och regler. De känner starkt 

för säkerhet, förutsägbarhet och klarhet. Ett kännetecken för motsatsen, det vill säga 

osäkerhetstoleranta kulturer, är acceptans för skilda åsikter och försök till att reglera så lite 

som möjligt. Osäkerhetstoleranta kulturer undviker alltför strukturerade organisationer, det 

                                                
4 Uncertainty avoidance 
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medför att avvikelser från normer och standarder är tolererade (Hofstede & Hofstede 2005, s. 

197f). 

Figur 7: Hofstedes index för osäkerhetsundvikande
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I Hofstedes index för osäkerhetsundvikande befinner sig Finland på 48/49:e plats med 59 

poäng, medan Sverige ligger på 70/71:e plats med 29 poäng, med andra ord är Sverige mer 

osäkerhetstolerant än Finland. 

 

4.5	  Långsiktig	  inriktning5	  	  
Den långsiktiga inriktningen står för sparsamhet och ihärdighet. Motsatsen, den kortsiktiga 

inriktningen, innebär respekt för traditioner, uppfyllande av sociala förpliktelser och att inte 

förlora ansiktet (Hofstede & Hofstede 2005, s. 226). I långsiktigt orienterade samhällen är 

familjeföretag vanliga, eftersom dessa samhällen inte skiljer på familj och arbete (Hofstede & 

Hofstede 2005, s. 234).  

 

I Hofstedes index för den långsiktiga inriktningen har undersökningar endast gjorts i 34 

länder, varav ett land är Sverige. Finland finns ej bland de undersökta länderna. Därför 

kommer denna dimension inte att diskuteras vidare.  

 

4.6	  Kritik	  mot	  modellen	  
Hofstedes modell kan vara till nytta för att analysera ett lands kultur, men vissa aspekter bör 

finnas i åtanke:  

                                                
5 Long-term orientation 
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 Det går inte att applicera ett lands medelvärde på landets samtliga invånare.  

 Den insamlade informationen är inte helt tillförlitlig, då insamlingsmetoden enkäter 

har begränsningar. 

 Det kan vara värt att fundera över hur aktuell informationen är, samtidigt som det kan 

ifrågasättas hur mycket ett lands kultur ändras över tid. 

 
5	  Nationella	  kulturer	  
5.1	  Maktdistans	  

5.1.1 Finland 
Företag i Finland är hierarkiska, det är chefen som har det sista ordet (Forslund s. 2003 s. 24). 

De uppfattas ofta som meritokratier då de visar starkt motstånd mot att införa 

företagsstrukturer som är mer byråkratiska. Finländarna har ett informellt arbetsklimat där de 

månar om underordnades rättigheter. Det är ett klimat som uppmuntrar idéutbytande och 

respekt mellan kolleger.  

Det finländska ledarskapet är av hög kvalitet. Cheferna opererar från det främsta ledet och 

klarar i allmänhet av att finna en god balans mellan konsultativ och auktoritär ledarstil. 

Finländarna uppskattar ledarskap som delegerar ansvar och resultatområden (Lewis 1997, s. 

198 & 201ff). Svenskarna kan däremot bli obekväma av finländarnas auktoritära stil (Lewis 

2005, s.117). 

I Finland anses det vara särskilt artigt att använda titlar vid adressering, men det är inget krav. 

I affärssammanhang används sällan du, istället skriver man Er och Ni. Generellt har de i 

Finland en formell och artig ton (Forslund s. 2003 s. 25). 

 

5.1.2 Sverige 
Decentralisering och demokrati är två kännetecken för svensk företagsledning. Ett typiskt 

svenskt företag har en horisontell utformning, eftersom maktavståndet är litet är chefen 

tillgänglig för de underordnade. Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, (Lag 

1 976:580) innebär att viktiga beslut måste diskuteras med de anställda innan de fattas. Syftet 

med lagen är enligt Lewis (1997, s. 247) att de anställda ska uppleva sig mer delaktiga i vad 

som händer inom organisationen. De anställda antas bli mer motiverade om de får större 

tillhandagång av information och följden blir att de utför ett bättre arbete. Lewis (1997, s. 

247) menar att det är viktigt att all personal ges möjlighet att diskutera projekt ordentligt. 

Detta kan leda till att beslut fördröjs, men det innebär också att alla inom företaget strävar åt 
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samma håll när ett beslut väl är fattat. En känsla av förtroende skapas hos de anställda 

eftersom de hålls informerade genom långvariga diskussioner och utvärderingar. Kritikerna 

menar att denna metod för beslutsfattande innebär att det finns en motvilja att ta ställning eller 

hamna i konflikt. Det finns även en rädsla för konfrontation och de enskilda individerna är 

beroende av sitt team för att ta initiativ. Vidare undviker de anställda att konkurrera med 

andra inom företaget. Finska chefer blir frustrerade av den svenska beslutsgången; att 

konsultera alla nivåer inom företaget, ha oändliga möten som aldrig tar slut, tillämpa 

försiktighet och hantera oklara riktlinjer från högre chefer (Lewis 1997, s. 247f). Rossander et 

al. (2005, s. 92) menar att en vanlig stereotyp uppfattning om svenskar lyder: ”Beslutsfega 

svenskar kommer aldrig till skott. Det skall utredas till förbannelse och sen skall facket ha 

sitt.”  

I Sverige bör en person ge sken av att inte ha någon makt för att kunna utöva makt. För att 

motivera de anställda till stor prestation använder sig svenska chefer av direktiv som oftast tar 

formen av anvisningar och förslag (Lewis 1997, s. 248). Viktiga personer behandlas som 

jämlikar och svenskar hyser ingen särskild respekt för rang. Eftersom makten delegeras nedåt 

i svenska företag finns det en risk att det inte är chefens åsikt som kommer fram (Lewis 1997, 

s. 250f). 

 

5.2	  Individualism	  	  

5.2.1 Finland 
Finländare är måna om sin frihet och har en stark nationalkänsla (Lewis 1997, s. 196). Viljan 

att klara sig själv och den sega livskraften är karakteristiskt för den finska mentaliteten 

(Forslund s. 2003 s. 26). 

Finländare behöver inte söka stöd hos ett team eftersom de har inre harmoni och en hög grad 

av självaktning. De tycker om att visa att de klarar av utmaningar själv (Lewis 1997, s. 203). 

 

5.2.2 Sverige 
Lewis (1997, s. 247f) hävdar att det finns en rädsla för konfrontation hos svenskar. Vidare 

menar Lewis att individer undviker att konkurrera med andra inom företaget, och är beroende 

av sin grupp för att visa handlingskraft. Enligt Laine-Sveiby (1991, s. 30) anser finländarna att 

svenskar är malliga, egenkära, självbelåtna, självtillräckliga och egocentriska.  
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5.3	  Maskulinitet	  

5.3.1 Finland 
Finländare känner starkt för social rättvisa (Lewis 1997, s. 198). Finska kvinnor har i stort sett 

lika stor chans att göra karriär som männen. De har motsvarande livssituation som kvinnorna i 

Sverige vad det gäller huvudansvaret för hemmet, männen bidrar dock allt mer (Forslund s. 

2003 s. 26f). 

Att en person kallar en annan vid du, utan att känna varandra är i Finland ett tecken på 

bristande respekt.  När ett förtroende är etablerat är det däremot helt acceptabelt att frångå 

titlarna (Forslund 2003 s. 23). Finländarnas prestige och deras inre balans innebär att de inte 

behöver stöd av ett team (Lewis 1997, s. 203). 

 

5.3.2 Sverige 
Enligt Phillips-Martinsson (1992, s.19) använde svenska affärsmän följande adjektiv för att 

beskriva svenskar: pålitliga, jämlika, hederliga och diplomatiska. Lewis (1997, s. 247f) menar 

att även orden vänlighet och anspråkslöshet skildrar svenskar. 

Enligt Hofstede är det svenska samhället präglat av synen att fysisk miljö, livskvalitet, 

omvårdnad, social service och personliga relationer är av betydelse (Lewis 1997, s. 249). 

Konsensus är viktigt för svenskarna, de ställer sig lojalt bakom vad som samstämmigt 

kommits överens om och är ovilliga att vid förhandlingsbordet göra ändringar som strider mot 

konsensus. De visar även förståelse för motparten och är goda lyssnare. (Lewis 1997, s. 250f). 

Finländare uppskattar inte den ”hej och du mentalitet” som råder i Sverige (Laine-Sveiby 

1991, s. 35). I Sverige behandlas viktiga personer som jämlikar det finns ingen särklid respekt 

för rang (Lewis 1997, s. 250f). 

 

5.4	  Osäkerhetsundvikande	  

5.4.1 Finland 
Tre förutsättningar för bra affärer och goda relationer med finländare är förtroende, saklighet 

och ärlighet. Att stå för sitt ord är viktigt och att försöka lura någon är lika omoraliskt som i 

Sverige (Forslund s. 2003 s. 24f). För utländska chefer innebär den informella finska 

företagskulturen relativt stor frihet. De besväras inte genom att vara tvungna att följa allt för 

många manualer och fasta rutiner eller genom att behöva ta hänsyn till hierarki. Finska 

affärsmän uppskattar klart definierade ansvarsområden tillsammans med klart definierade 
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befogenheter, de vill inte ha det ena utan det andra. De värdesätter dessutom delegerat ansvar 

och delegerade resultatområden (Lewis 1997, s. 202f). 

Finländare ställer höga krav på säkerhet och yrkesskicklighet. De känner starkt för social 

stabilitet och hyser stor respekt för utbildning. Vidare anser sig finländarna sakna förmåga att 

hävda sig och de anser sig vara blyga (Lewis 1997, s. 202f, 198).  

 

5.4.2 Sverige 
Svenskarna anser sig själva vara, välorganiserade, strukturerade och korrekta.  De är 

medvetna om att egenskaperna kan utgöra en risk för att de blir oflexibla, överdrivet försiktiga 

och rädda för att göra bort sig (Phillips-Martinsson 1992, s. 19).  

Svenskar tycker inte om att säga emot sina kolleger (Lewis 1997, s. 250). Den svenska 

benägenheten att diskutera gör att många finländare anser svenskarna vara ostrukturerade 

(Laine-Sveiby 1991, s. 33). Finska chefer blir frustrerade av svenskarnas process vid 

beslutsfattande. De uppskattar inte att svenskarna konsulterar alla företagets nivåer, har 

oändligt antal möten och har oklara riktlinjer (Lewis 1997, s. 247f). 

 

5.5	  Kommunikation	  

5.5.1 Finland 
Traditionellt har det svenska språket använts i affärskommunikation mellan Sverige och 

Finland, då svenska är ett officiellt språk i Finland. Finska har aldrig varit aktuellt i och med 

att finska inte är ett gemensamt språk. Nuförtiden har företagsspråket mellan finländare och 

svenskar övergått allt mer till engelska (Kaankanranta 2005, s. 42f). Finländare föredrar ofta 

att ha affärsmöten med svenskar på engelska trots att de har goda kunskaper i svenska 

(Forslund s. 2003 s. 24).  

 

En vanlig stereotyp uppfattning om finländare lyder: ”Finnar sitter bara där och surar. Säger 

ingenting och sen tar de vilka tokiga beslut som helst bara det går undan” (Rossander et al. 

2005, s. 94). I Finland är tystnaden en viktig del av det sociala samspelet, det är inte ett tecken 

på oförmåga att kommunicera som det kan vara i många andra länder (Lewis 1997, s. 199). 

Enligt Laine-Sveibys (1991, s.23) undersökning betraktar svenskar finländare som icke-

kommunikativa, försiktiga och aggressiva. Svenskar uppfattar att finländare är ännu tystare än 

svenskarna anser sig själva vara. Den finska tystnaden beskrivs av svenskar som besvärande, 

en förklaring till tystanden kunde enligt de tillfrågade svenskarna möjligen vara att 
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finländarna inte upplevs vara lika snabbtänkta som svenskarna. Tystnaden medför svårigheter 

i utbytet av information eftersom utväxlingen upplevs bli ensidig: svenskarna tycker sig 

avslöja alldeles för mycket medan finländarna inte tillför någonting alls (Laine-Sveiby 1991, 

s. 27f). Svenskar uppfattar dessutom finländarna som undanglidande och svåra att få grepp 

om (Laine-Sveiby 1991 s. 35f). 

  

Finländare anser sig själva vara mer sakliga, mer systematiska, mer bokstavliga och mer 

logiska än svenskar. De menar att de håller sig till saken i större utsträckning än de tycker att 

svenskar är benägna att göra (Laine-Sveiby 1991, s. 34). Forslund (2003, s. 24) menar att 

finländare föredrar att gå rakt på affärerna utan överflödigt kringsnack. Vidare hävdar hon 

finska affärsmän inte är spontana, istället är de sakliga och effektiva. Svenskarna upplever att 

finländarna de går rakt på sak, vilket de uppfattar som brutalt, osmidigt samt odiplomatiskt. 

Lewis (1997, s. 203) påstår att när finländare talar försöker de med färre ord omformulera vad 

de sagt, detta för att uttrycka sig koncist och klart. I Finland anses det olämpligt att påtvinga 

någon annan sin åsikt. Det är lämpligare att nicka, le och att undvika påstridiga argument 

(Lewis 2005, s.68). 

Denna bild illustrerar finländares kommunikationsmönster under möten. Ordbasen är liten, 

den leder till ett kortfattat uttalande som sedan leder till att de använder ännu färre ord, detta 

för att ge klarhet (Lewis 1997 s. 101). 

 

Svenskar som har kontakt med finländare upplever dem som svåra att lära känna, att de inte 

bryr sig om småprat, svåra att tyda, ambitiösa och kompetenta. De finner att det är viktigt att 

hålla sitt ord när de arbetar med finländare (Laine-Sveiby 1991, s. 27f, 32). Finländare brukar 

ofta mjukna upp när ett företroende väl har etablerats (Forslund 2003, 24). Svenskar har mer 

positiva uppfattningar om finländare ju mer de har haft kontakt med dem (Lewis 2005, s. 

117). 
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5.5.2 Sverige 
Ur ett internationellt perspektiv är svenskarna introverta och eftertänksamma (Lewis 1997, s. 

251). Däremot upplever finländarna svenskarnas umgängesform som ytlig, denna ytlighet är 

något som finländarna inte uppskattar (Laine-Sveiby 1991, s. 35). De tolkar svenskarna som 

svåra att få kontakt med på grund av den lättsamma ytan. Svenskarnas verbala förmåga gör 

finländare misstänksamma, det svenska lättsamma sättet uppfattas som opersonligt. 

Finländare beskriver svenskar som opålitliga och anser att det inte är lätt att ta svenskar fullt 

på allvar, språkbruket ger sken av att svenskarna besitter större kompetens än de verkligen 

gör. De anser att svenskarna överbetonar den sociala sidan vilket ger upphov till ändlösa 

diskussioner innan de kan gå till botten med frågan som ska åtgärdas. Den svenska 

benägenheten att diskutera gör att många finländare anser att svenskar är ostrukturerade. En 

annan uppfattning är att ett finskt ja betyder mer än ett svenskt ja (Laine-Sveiby 1991, s. 

30ff). 

 
Denna bild visar tydligt komplexiteten i svenskars kommunikationsmönster under möten. 

Ordbasen är bred, den leder till diskussion som följs av ytterligare diskussioner för att sedan 

leda till konsensus. Efter konsensus följer en summering som leder till klarhet (Lewis 1997 s. 

104). 

 

6	  Analys	  av	  skillnaderna	  mellan	  Finland	  och	  Sverige	  och	  dess	  

kulturuttryck	  

6.1	  Maktdistans	  
Enligt Hofstedes maktdistansindex har både Finland och Sverige har liten maktdistans och är 

närmast identiska i denna aspekt. Att Sverige har låg maktdistans kan ses genom att 

decentralisering och demokrati är två kännetecken för företagsledningen, men även i MBL. 
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De accepterar inte att makten, och därmed besluten är koncentrerad till några få personer, utan 

vill att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga. Svenskars strävan efter diskussion och 

enhällighet tyder på att de vill ha liten maktdistans, det vill säga att ojämlikheten ska 

minimeras. De konsulterar möjligen alla inom organisationen för att minimera ojämlikheten. 

Dessutom använder sig chefen oftast av anvisningar och förslag, istället för befallningar, 

vilket även det visar på ett jämlikhetstänkande. Att en person i Sverige som vill utöva makt 

måste ge sken av att inte ha någon makt, visar hur svenskar accepterar att makten är fördelad. 

Det kan vidare ses i att svenskar inte hyser någon särskild respekt för rang, de anser att alla i 

grund och botten är jämlika. Anledningen till de hierarkiska rollerna är av praktiska skäl. 

 

Finländare uppskattar delegerat ansvar och resultatområden, vilket visar på att de vill ta del av 

makten och alltså har liten maktdistans. Även att de har ett informellt arbetsklimat, som 

uppmuntrar idéutbytande och respekt mellan kollegor, tyder på ett jämlikhetstänkande inom 

organisationer, alltså liten maktdistans. Det visar även finska chefers delaktighet på. Dock kan 

finländares användning av titlar visa på respekt för rang, och därmed att de inte anser sig 

jämlika med cheferna.  

 

Enligt Hofstede är Finland och Sverige närmast identiska i denna dimension, dock finns det 

tendenser till skillnad. Det kan exempelvis ses på finska chefers frustration över hur svenskar 

fattar beslut, där alla ska vara delaktiga och på att svenskar är obekväma i finländares 

auktoritära beteende med titlar och dylikt.  

 

6.1.1 Maktdistansens uttryck i organisationskulturen 

Finland och Sveriges maktdistans skulle kunna observeras i några av Bangs kulturuttryck, ett 

är handlingar och beteende. Svenskar beter sig på sådant sätt att vem som har makten inte 

tydligt ska synas, då får den person svårt att utöva någon makt. Finländares månande om 

underordnade kan visas i vilka val de gör, samt deras beteende. Detta tyder på att finländares 

och svenskars handlingssätt skiljer sig, men inte att det skulle utgöra någon utmaning för en 

gemensam organisationskultur. 

 

Bangs kulturuttryck uttryckta känslor innefattar hur konflikter och konfrontationer som 

kommer till uttryck ger en bild av vilka känslor som är accepterade. När svenskar fattar beslut 

konsulteras alla berörda parter och beslutet fattas i enhällighet. Finländare finner denna 
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motvillighet till konflikter frustrerande. Det skulle kunna visa på en skillnad i hur svenskar 

och finländare ser på uttryckta känslor. Ur denna skillnad skulle det kunna uppstå 

missuppfattningar, vilket skulle kunna ge upphov till konflikter i en gemensam 

organisationskultur. Detta genom att svenskar möjligen skulle uppfatta finländares öppna 

inställning till konflikter som kritik. 

 

Bangs kulturuttryck ritualbetonade rutiner, procedurer och ceremonier kan observeras 

genom vilka som deltar i och talar vid möten. I Finland där rang är viktigt, har ofta cheferna 

vid möten en mer framträdande roll än vad cheferna i Sverige har. Detta kan ge upphov till 

problem, då de finska cheferna möjligen förväntar sig en betydande ställning vid möten. I 

Sverige där det inte tydligt ska framgå vem som har makt, kan detta bli svårt att acceptera.  

Svenskar blir obekväma av finländares auktoritära beteende, vilket skulle kunna ta sig uttryck 

i de gemensamma rutinerna.  

 

 Finländares auktoritära beteende kan också påverka vilka organisationshistorier, myter och 

legender som berättas i en organisation. Historierna i Finland skulle då kunna skildra deras 

syn på rang och titlar. Det kan även synas i vilket språk som används som är Bangs fjärde 

kulturuttryck. Språket medverkar till att upprätthålla kulturen genom att det bidrar till att 

definiera organisationsmedlemmarnas verklighetsuppfattningar. Finska chefers frustration 

över hur svenskar fattar beslut, där alla ska vara delaktiga, och svenskars obekväma 

förhållande till finländares auktoritära stil utgör ett tydligt exempel på hur språket och 

jargongen kan ge upphov till en utmaning för en gemensam svensk-finsk företagskultur. En 

annan anledning är att finländarnas auktoritära jargong, skulle frustrera svenskar i deras syn 

på att minimera ojämlikhet. Även om finländare möjligen delar denna syn, skulle svenskar 

kanske uppfatta det annorlunda och ha svårt att anamma detta sätt. Finländska chefer kan 

uppfatta svenskars språk som brist på respekt.  

 

Bangs kulturuttryck rekryterings-, belönings- och karriärsystem, innefattar vad en 

organisation värdesätter. En finsk organisation uppskattar en ledarstil som är konsultativ och 

auktoritär, medan en svensk organisation värderar en som är byggd på anvisningar och 

förslag. Kulturuttrycket kan bli ett hinder, då de i en finsk-svensk organisation skulle behöva 

en gemensam agenda för vad de finner betydande. Vad de värdesätter har många likheter, då 

de båda i grund och botten har låg maktdistans. Finlands och Sveriges ledarstilar skiljer sig 
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inte markant, även om den finska ledarstilen är mer auktoritär. Därför är nog denna skillnad 

inte så betydande att den skulle kunna utvecklas till en utmaning.  

 

Något som skulle vara intressant att se är huruvida Bangs kulturuttryck fysisk struktur och 

arkitektur speglas i de olika kulturerna. Bang menar att det är möjligt att observera vilken 

umgängesform som främjas i kulturen genom att till exempel betrakta om kontorsdörrarna är 

öppna eller stängda, om kontorslanskapen är öppna eller slutna, samt om matsalarna är 

gemensamma eller åtskilda. I Sverige sitter chefen möjligen i kontorslandskapet tillsammans 

med sina medarbetare. Det finns en strävan efter enhällighet och konsensus i Sverige, därför 

underlättar det antagligen om den fysiska strukturen ökar interaktionen mellan företagets 

anställda. Det skulle kunna tänkas att finländares respekt för rang och titlar speglas av den 

fysiska strukturen. Alla är inte jämlika och detta kan uttryckas genom chefsrum eller stängda 

kontorslandskap. Finländarna har ett informellt arbetsklimat, som uppmuntrar idéutbytande 

och respekt mellan kolleger, vilket tyder på låg maktdistans. Detta bör kunna observeras i den 

fysiska strukturen på arbetsplatsen, utifall den underlättar eller försvårar ett idéutbytande.  

 

Den fysiska strukturen skulle kunna skilja sig i de båda länderna på grund av deras syn på 

makt. Att svenskar behöver ge sken av att inte ha någon makt för att utöva makt tyder på att 

det troligen inte är överdrivet tydligt i den fysiska miljön vem som har mest makt. Däremot 

kan finländarnas auktoritära stil med titlar och dylikt visa sig i den fysiska miljön. Skillnaden 

är nog inte till den utsträckning att det skulle kunna klassificeras som en utmaning för en 

gemensam organisationskultur. Dock är det en tänkvärd aspekt och det vore intressant att se 

om det i verkligheten ter sig möjligt att observera titlar och auktoritet genom den fysiska 

strukturen. 

 
Inom maktdistansdimensionen var skillnaderna mellan Sverige och Finland inte alltför 

tydliga. Något återkommande som skulle kunna skapa eventuella utmaningar för en 

gemensam organisationskultur är finländares auktoritära stil som möjligen gör svenskar 

obekväma. 

 

6.2	  Individualism	  

Enligt Hofstede är både Finland och Sverige relativt individualistiska länder, dock är Sverige 

mer individualistiskt än Finland. Något som tyder på det är att finländare menar att svenskar 
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är egenkära och egocentriska. Finländare behöver inte söka stöd hos ett team medan svenskar 

är beroende av sitt team för att fatta beslut, vilket tyder på en gruppkänsla. Detta kan visa på 

att Sverige har större integration i grupper, där de kan finna skydd. Finländarna har vidare en 

vilja att klara sig själva. Både Finland och Sverige är individualistiska länder, vilket som är 

mest individualistiskt är svårt att avgöra.   

 

6.2.1 Individualismens uttryck i organisationskulturen 

Finländares vilja att klara sig själva mot svenskarnas beroende av team, kan säkerligen ses i 

vilka som är godkända handlingar och beteenden. Finländares beteende att visa att de kan 

uppnå något själva, skulle svenskar kunna uppfatta som arrogant, samtidigt skulle svenskars 

konsulterande i team kunna uppfattas som ett svaghetstecken.  Detta behöver inte vara en 

utmaning, finländare ser svenskar som bland annat egenkära och egocentriska och kanske 

skulle finländarna bli överraskade av svenskarnas konsultation, och därför ändra uppfattning 

om svenskarnas egenskaper.  

 

Finländska organisationshistorier, myter och legender som förmedlas handlar möjligen om 

personer som uppnått framgång genom eget arbete, medan de svenska legenderna handlar om 

personer som genom ett team lyckats i sitt arbete. Dessa behöver inte innebära en utmaning, 

då det som förmedlas påverkar de anställda till att förstå de önskvärda värderingarna och 

normerna.  

 

Svenskars benägenhet att arbeta i team och finländares vilja att klara sig själva skulle kunna 

ses i den fysiska strukturen och arkitekturen. Är den fysiska strukturen på arbetsplatsen 

uppbyggd för att hjälpa integration eller inte? I en svensk-finsk organisation skulle dock den 

fysiska strukturen hjälpa respektive land att antingen arbeta mer i team eller egenarbete. 

 

Både Sverige och Finland är relativt individualistiska länder, skillnaderna som skulle kunna 

uppstå är de som uppkommer ur svenskars arbete i team och finländares vilja att klara sig 

själva. Dock verkar dessa skillnader inte vara tillräckligt påtagliga för att kunna utvecklas till 

utmaningar. 
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6.3	  Maskulinitet	  

Enligt Hofstede är Sverige det mest feminina landet av de 74 undersökta. Finland är också ett 

feminint land, däremot är det mer maskulint än Sverige. Att Sverige är feminint finns det 

starka belägg för, exempelvis beskriver svenskarna sig som anspråkslösa, det visar på att 

framgång och pengar inte är starka drivkrafter. Ett annat adjektiv som används är 

diplomatiska, som går att koppla till konflikter. Feminina samhällen använder kompromiss 

som konfliktlösning och maskulina samhällen löser konflikter genom kamp. Att svenskar 

löser dem genom kompromiss ter sig troligt då konsensus är viktigt för svenskar. Ett feminint 

samhälle är inriktat på livskvalitet och omvårdnad, vilket det svenska samhället är präglat av. 

Finland är också ett feminint land, då de känner starkt för social rättvisa. I både Finland och 

Sverige har kvinnor lika stor chans att göra karriär som män, vilket visar på att könsrollerna 

inte är starkt uppdelade och därmed på femininet. Länderna skiljer genom Sveriges ”hej och 

du mentalitet” i kontrast till finländares tendens till titlar. Sverige har möjligen som Hofstede 

hävdar en starkare feminin dimension än Finland. 

 

6.3.1 Organisationens kulturuttryck genom maskulinitetsdimensionen 

En aspekt i Bangs kulturuttryck handlingar och beteenden är hur de anställda tilltalar 

varandra. Det som skiljer Sverige och Finland åt i maskulinitet är främst att Sverige har en 

”hej och du mentalitet” och att Finland använder titlar. Detta skulle möjligen kunna ge 

upphov till konflikt mellan svenskar och finländare eftersom det i Finland kan ses som ett 

tecken på bristande respekt att dua någon. Ovannämnda skillnad i beteende kan medföra en 

utmaning för en gemensam organisationskultur, då svenskar troligtvis skulle ha svårt att 

anamma den finska respekten för rang och finländare det svenska icke-auktoritära språket. 

 

Ytterligare en aspekt i Bangs kulturuttryck uttryckta känslor är vilka känslor som uttrycks vid 

konflikter. Svenskar är diplomatiska och lägger betydelse i att uppnå konsensus, vidare löser 

de konflikter genom kompromiss. Finland torde sig som diskuterats innan vara mer maskulint 

och är möjligen inte lika kompromissvilliga som svenskarna. På grund av detta skiljer de sig 

troligen på hur de löser konflikter och vilka känslor som uttrycks. Finländare skulle måhända 

vara rakare i sitt känslouttryck under konflikter, medan svenskarna skulle undvika för starka 

känslor för att inte stöta sig med någon och genom det nå konsensus. Detta skulle kunna 

utvecklas till en utmaning för en gemensam organisationskultur, genom deras skillnad i att 

uttrycka känslor under konflikter.  



32 
 

 

Enligt Bangs kulturuttryck ritualbetonade rutiner, procedurer och ceremonier upprepas dessa 

år efter år för att förmedla samma budskap. Finländare och Svenskar skulle i en 

organisationskultur få dessa gemensamma och då skulle vissa svårigheter uppkomma. Genom 

att svenskar är mer feminina än finländare är de troligen också mer inriktade på livskvalitet än 

dem. Svenskar anser sig själva vara anspråkslösa, vilket även det kan genomsyra de 

ritualbetonade rutinerna med mera. Finländare skulle möjligen finna svenskars fokusering på 

livskvalitet svår att anamma i exempelvis vissa rutiner. Dock torde det sig inte förefalla alltför 

tydligt i rutiner, procedurer och ceremonier genom att båda länderna ändå är relativt feminina 

och därmed blir det inte en utmaning för en gemensam organisationskultur. 

 

Bang menar att kulturuttrycken språk, jargong och humor utvecklas i en organisation. Språket 

bidrar till att upprätthålla kulturen genom att det medverkar till att definiera 

organisationsmedlemmarnas verklighetsuppfattningar. Även här bygger skillnaden på 

Sveriges ”hej och du mentalitet” och på Finlands användning av titlar och respekt för rang. 

Detta kan leda till en utmaning för en gemensam organisationskultur, då de skulle finnas 

svårigheter att utveckla en gemensam språklig jargong, eftersom skillnaderna är markanta.  

 

På maskulinitetsdimensionen torde Sverige vara mer feminint än Finland. Något 

återkommande som skulle kunna skapa en utmaning i vissa av kulturuttrycken är finländares 

respekt för rang och titlar mot svenskars ”hej och du mentalitet”. 

 

6.4	  Osäkerhetsundvikande	  	  

Osäkerhetsundvikande är den dimension där Hofstede fann att det skilde mest mellan Finland 

och Sverige, då svenskar är mer osäkerhetstoleranta än finländare. Det åskådliggörs genom att 

svenskar diskuterar i hög grad och att de innehar tolerans. Diskussioner för fram många 

åsikter, vilket är ett kännetecken för osäkerhetstoleranta kulturer. Svenskarnas positiva 

egenskaper som till exempel att de uppfattar sig själva som välorganiserade, strukturerade och 

korrekta kan få som konsekvens att de blir allt för försiktiga, icke-flexibla och rädda för att 

göra bort sig. Denna rädsla skulle däremot kunna ge upphov till ett osäkerhetsundvikande 

eftersom organisationsmedlemmarna försöker undvika det som inte är accepterat. 
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Finländare värderar förtroende, saklighet och ärlighet, det är viktigt att stå för sitt ord. Det 

visar på att Finland är ett land där det är viktigt med tillit, de vill gärna undvika situationer 

som är överraskande, okända eller annorlunda. Finländarna känner starkt för social stabilitet, 

detta kan vara ett uttryck för ett säkerhetstänkande. Finlands informella företagskultur tyder 

på att landet har ett stort mått av osäkerhetstolerans, då de inte har alltför många manualer och 

fasta rutiner. Deras höga krav på utbildning och säkerhet är ett kännetecken för 

osäkerhetsundvikande. Ett exempel på att Finland anses mer osäkerhetsundvikande än Sverige 

är att de uppskattar resultatområden samt klart definierade ansvarsområden tillsammans med 

befogenheter. Det är med andra ord klart vem som har ansvar för vad, och situationen kan 

antas vara strukturerad samt tydlig för samtliga. 

 

Ett tecken på att finländare är mer osäkerhetsundvikande än svenskar är det faktum att 

finländare uppfattar svenskar som ostrukturerade på grund av svenskarnas benägenhet att 

diskutera. Möjligen känner finländarna sig obekväma i vad de upplever som ostrukturerade 

situationer hos svenskarna.  

 

6.4.1 Organisationens kulturuttryck genom osäkerhetsundvikandet 

Den svenska organisationskulturen präglas av diskussioner och jämlikhetstänkande, det utgör 

ett tydligt exempel på kulturuttrycket handlingar och beteende. Diskussioner för fram många 

skilda åsikter, som är ett kännetecknande för osäkerhetstoleranta kulturer. Finländarna 

upplever det som besvärande, vilket är ett tecken på att handlingar och beteenden i detta 

avseende inte delas över gränsen. Finländarna har i sin tur handlingar och beteenden som är 

främmande för svenskar. Kommunikation skulle möjligtvis kunna överbygga denna skillnad.  

 

Uttryckta känslor kan ses som ett annat kulturuttryck för osäkerhetsundvikande. Detta speglas 

i svenskarnas rädsla att göra bort sig, samt den upplevda risken för icke-flexibilitet och 

överdriven försiktighet. Det faktum att svenskar betraktar sig själva som välorganiserade 

tyder på att det trots allt finns vissa restriktioner för vilka känslor som är accepterade att 

uttrycka. Beträffande finländare har de antagligen helt andra restriktioner, vilket inte behöver 

innebära att de är mer eller mindre omfattande, bara att de är annorlunda. När svenskarna 

uttrycker en rädsla för att göra bort sig och därmed håller tillbaka en åsikt så låter finländaren 

helt bli att tala. Kulturuttrycket visar en skillnad i innebörden av att uttrycka känslor, 

svenskarna är öppnare eftersom de är vana att delta i diskussioner, medan finländarna är mer 
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tillbakadragna. Känsloyttringarna i kommunikationen mellan svenskar och finländare innebär 

för svenskar att de eventuellt uttalar sig i för stor utsträckning, medan det för finländare 

handlar om att tala överhuvudtaget. Detta skulle kunna leda till en utmaning för en gemensam 

organisationskultur. 

 

Osäkerhetsundvikande kan ta sig uttryck i organisationskulturen genom ritualbetonade 

rutiner, procedurer och ceremonier, det innebär att samma budskap förmedlas hela tiden och 

att kulturen upprätthålls. Osäkerhetsundvikande innebär att ostrukturerade situationer 

undviks, det vill säga situationer som är överraskande, okända eller annorlunda. Ett sätt att 

minska förekomsten och uppkomsten av de ostrukturerade situationerna är att skapa manualer 

och rutiner, men även genom att definiera ansvarsområden och befogenheter, detta är något 

som finländarna använder sig av. Den svenska kulturen är, som tidigare nämnts, mer 

osäkerhetstolerant än den finska kulturen, ett tecken på det är att svenskar diskuterar i hög 

grad och att finländare till följd av detta blir obekväma. Diskussionen för svenskar är en del 

av processen för beslutsfattande, en stark indikator på detta är MBL. Lagen medför att 

samtliga stora beslut ska diskuteras med alla på företaget, underordnade såväl som höga 

chefer och ledningen. Finländare uppfattar svenskar som ostrukturerade på grund av denna 

diskussionsbenägenhet, vilket skulle kunna ses som ett uttryck för att den svenska och den 

finska organisationskulturen skiljer sig på så vis att det som utgör ritualbetonade rutiner och 

procedurer i Sverige helt enkelt uppfattas som ostrukturerat i Finland. Detta skulle möjligen 

kunna leda till en utmaning för en gemensam organisationskultur. 

 

Kulturuttrycket rekryterings-, belönings-, och karriärsystem visar på vad en organisation 

värdesätter hos sina medlemmar, genom att exempelvis rekrytera medlemmar som passar in i 

den befintliga kulturen bidrar de nyrekryterade till att upprätthålla den. Det skulle kunna ta sig 

uttryck på så vis att det blir svårt för en svensk att söka jobb i ett finskt företag, då det finska 

företaget möjligtvis föredrar anställda som upprätthåller den befintliga organisationskulturen 

och för den vidare. Ett viss osäkerhetsundvikande visar sig här genom att företaget låter bli att 

anställa en person som eventuellt inte passar in i den befintliga organisationskulturen och 

undviker på så sätt överraskande, okända eller annorlunda situationer. I kontrast till detta kan 

ett svenskt företag i samma situation vara öppnare för att anställa finländare, eftersom 

svenskar är mer toleranta gentemot osäkerhet och har ett jämlikhetstänkande. Det betyder inte 

att svenskar inte försöker upprätthålla och föra vidare den befintliga företagskulturen, det 
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innebär endast att den svenska organisationskulturen till synes verkar mer öppen för olikheter 

än den finska. 

 

6.5	  Organisationens	  kulturuttryck	  genom	  kommunikation	  

Handlingar och beteenden är ett relevant kulturuttryck vid diskussionen om finländare och 

svenskars skillnader i kommunikation. Finländare uppskattar inte den ytliga umgängesform de 

anser att svenskarna har. I en finländares ögon är svenskar opersonliga och svåra att få 

kontakt med. Deras verbala förmåga gör finländare misstänksamma och ger dessutom ett 

intryck av kompetens som de inte tycker överensstämmer med verkligheten. Svenskar menar 

att de inte överbetonar den sociala sidan, de anser tvärtom att de är tysta även om finländarna 

är ännu fåordigare. I Sverige behöver tystnad å ena sidan inte innebära något negativt, å andra 

sidan blir svenskar besvärade av den finländska tystnaden.  

 

När finländare kommunicerar undviker de påstridiga argument genom att det anses olämpligt 

att tvinga på andra sin åsikt. Detta får som konsekvens att det blir ett ojämnt 

informationsutbyte mellan finländare och svenskar. Finländare uppfattas av svenskar som 

trögtänkta, aggressiva och odiplomatiska, men även att de har ett brutalt sätt när de i sin 

kommunikation är raka utan diskussion. Språk, jargong och humor är det av Bangs 

kulturuttryck som passar bäst in för att beskriva detta fenomen. Det kan innebära utmaningar 

vid utformningen av en gemensam organisationskultur eftersom det är ett område som kan 

vara svårt att förändra. Den finska kulturen präglas av tystnaden, samtidigt som svenskar är 

vana att diskutera i sin strävan efter konsensus.  

 

Konsensus och enhällighet är viktigt i Sverige och det kan leda till problem i 

kommunikationen. Finländare uppfattas som aggressiva när de kommunicerar rakt på sak och 

utelämnar småprat, de anser sig vara logiska och strukturerade. Besluten i Finland fattas av 

chefen och föregås inte av någon diskussion i enlighet med svensk MBL-anda. Finländare blir 

i sin tur misstänksamma mot svenskarnas verbala förmåga och uppfattar svenskarnas sätt som 

opersonligt och umgängesformen som ytlig, de får svårt att ta svenskarna på fullt allvar. 

Enligt finländarna överbetonar svenskarna den sociala sidan med deras ändlösa diskussioner, 

vilket får svenskarna att framstå som ostrukturerade.  
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Finländare och svenskar har olika kommunikationsmönster för att nå klarhet. Finlands ordbas 

är liten, den leder till ett kortfattat uttalande som sedan leder till att de använder ännu färre 

ord, vilket leder till klarhet. Sveriges ordbas är å andra sidan bred. Den leder till diskussion, 

som följs av ytterligare diskussion för att sedan leda till konsensus. Efter konsensus följer en 

summering som leder till klarhet. Med andra ord har svenskar en mer invecklad och 

tidskrävande väg till ett klart och koncist budskap än vad finländare har. Detta kan bli ett 

problem eftersom de anställda som deltar i möten kommer att vara från båda länderna i ett 

finsk-svenskt företag. En utmaning kan uppstå på grund av skillnaderna i 

kommunikationsmönster, vilket kan medföra att svenskar får en mer framträdande roll än 

finländare vid möten. 

 

Idag är det vanligast att affärskommunikation mellan finländare och svenskar sker på 

engelska. Det minimerar vissa språksvårigheter, men kan även leda till andra utmaningar på 

grund av att ingen använder sitt modersmål.  

 
7	  Sammanställning	  
En återkommande skillnad mellan Sverige och Finland inom både dimensionen för 

maktdistans och dimensionen för maskulinitet är finländarnas auktoritära beteende, som leder 

till att svenskar blir obekväma. Det går att koppla samman med svenskarnas ”hej-och-du-

mentalitet” kontra finländarnas respekt för rang och användning av titlar. Detta är även en 

utmaning som upprepats i de båda dimensionerna genom kulturuttrycket språk, jargong och 

humor. Exempelvis kan finländare uppfatta svenskars språk som brist på respekt. Denna 

utmaning åskådliggörs även genom kulturuttrycket handlingar och beteende inom 

maktdistansdimensionen. Problematiken visar sig genom att svenskar kan få svårt att anamma 

finländarnas auktoritära stil och vice versa.  

 

Ytterligare en faktor som kan utgöra en utmaning för kulturuttrycket språk, jargong och 

humor är att den finska kulturen präglas av tystnad, samtidigt som svenskar är vana att 

diskutera. På grund av detta kan det bli svårt att utveckla ett gemensamt språk. Utmaningen 

skulle kunna förklaras genom skillnaden i kommunikationsmönster. Svenskar har en mer 

invecklad och tidskrävande väg till ett klart och koncist budskap än vad finländare har. Det 

innebär en risk att svenskar tar över när de påbörjar sina diskussioner eftersom finländarna 

inte har samma diskussionsbenägenhet. En annan viktig aspekt inom kulturuttrycket språk, 

jargong och humor är vilket språk som talas i organisationen. Idag är språket i 
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affärskommunikation oftast engelska. Detta tyder på att det går att överbrygga skillnaderna 

och att vilket språk som talas inte behöver medföra en utmaning. Dock leder det till ett antal 

frågor:  

 

 Ska samtliga på företaget tala engelska även när någon från grannlandet inte är med 

eller ska det vara beroendeanpassat efter situation och deltagare?  

 Har alla i företaget tillräckliga kunskaper i engelska för att ha möjlighet att göra sig 

själva rättvisa?  

 

I dimensionen för osäkerhetsundvikande tas problematiken kring svenskars 

diskussionsbenägenhet upp i kulturuttrycket ritualbetonade rutiner, procedurer och 

ceremonier. Finländare upplever svenskar som ostrukturerade på grund av svenskarnas 

tendens att diskutera, vilket kan leda till en utmaning i form av att finna en struktur vid 

exempelvis möten som passar både svenskar och finländare.  

 

En annan aspekt av diskussionsbenägenheten är hur finländare respektive svenskar uttrycker 

känslor. Finländarnas tystnad ställs mot svenskarnas öppenhet. Uttryckta känslor är något som 

uppkommer genom konflikter i både maktdistansdimensionen och maskulinitetsdimensionen. 

Finländare finner svenskarnas motvillighet till konflikter frustrerande. Detta medför 

missuppfattningar och svenskar kan uppleva finländares öppenhet gentemot konflikter som 

kritik. Uttryckta känslor är alltså en aspekt som ur både skillnader i maktdistans och 

maskulinitet kan utvecklas till en utmaning för en gemensam organisationskultur. 
 
De ovan nämnda utmaningarna för en gemensam organisationskultur går troligen att 

överbygga, då svenskar har en alltmer positiv attityd mot finländare ju mer de har haft kontakt 

med dem. Detta tyder på att det går att skapa en förståelse för varandra, men att det möjligen 

tar tid att finna den.  

 

8	  Slutsats	  

Det finns aspekter inom Finlands och Sveriges nationella kulturer som medför utmaningar för 

en gemensam organisationskultur. I sammanställningen har följande kulturuttryck identifierats 

som utmaningar för en gemensam organisationskultur: 
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 Språk, jargong och humor tar fasta på utmaningen som kan ta form på grund av den 

”hej-och-du-mentalitet” som råder i Sverige i kontrast till respekten för rang och 

användningen av titlar som är vanligt förekommande i Finland. Det språk som 

används vid affärskommunikation har mer och mer övergått till engelska, vilket inte 

behöver bli till en utmaning, men det leder dock till ett antal frågor. 

 Handlingar och beteende visar att det kan vara svårt för svenskar att anamma 

finländarnas auktoritära stil och vice versa. 

 Ritualbetonade rutiner, procedurer och ceremonier tar upp utmaningen i svenskars 

diskussionsbenägenhet och finländarnas tystnad. 

 Uttryckta känslor medför en utmaning på grund av svenskarnas konflikträdsla och 

deras upplevelse av finländarna som brutala och osmidiga. 

 

8.1	  Vidare	  forskning	  
För vidare forskning föreslår vi empiriska studier inom ett eller flera av de områden där 

uppsatsen har identifierat utmaningar för en gemensam organisationskultur. Vidare forskning 

kan förslagsvis granska språkets betydelse, möjligen med utgångspunkt i de frågor som 

uppkom i uppsatsens sammanställning. Ett annat alternativ är att undersöka vilka utmaningar 

som kan identifieras för ett finskägt företag i Sverige respektive ett svenskägt företag i 

Finland.  

 

I vår magisteruppsats kommer vi att utföra en studie på TeliaSonera AB. Vi ämnar studera två 

liknande avdelningar, en i Finland och en i Sverige, och empiriskt jämföra dessa för att se hur 

de nationella skillnaderna påverkar organisationskulturen. Utgångspunkten för 

magisteruppsatsen blir något eller några av de områden där utmaningar för en gemensam 

organisationskultur har identifierats i denna kandidatuppsats. 
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Bilaga	  1:	  Forskningsöversikt	  
 

Culture’s Consequences är skriven av Geert Hofstede som är en framgångsrik teoretiker 

inom området tvärkulturell studie. Hans studier inom nationella kulturella skillnader var först 

baserade på ett stort forskningsprojekt, där han samlade in data från IBM-anställda över hela 

världen. Det har genomförts ett antal efterföljande studier som lett fram till fem dimensioner 

av nationella kulturella skillnader samt ett index för hur 74 länder förhåller sig till 

dimensionerna (Hofstede 1982, s. 39 och Hofstede & Hofstede 2005, s. 134).  

 

 English as a corporate language: Company-internal e-mail messages written by Finns 

and Swedes ingår i en bok från FUMS (avdelningen för forskning och utbildning i modern 

svenska).  Det är en avdelning inom institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet. 

FUMS behandlar områden som flerkulturell kommunikation och kommunikation i yrkeslivet 

(Uppsala universitet, institutionen för nordiska språk, 2008). 

 

Finland, Cultural Lone Wolf är skriven av Richard D Lewis, som leder Richard Lewis 

Communications. De bedriver interkulturell träning och språkkurser i 30 länder, bland annat 

Sverige (Lewis 1997, baksidan). I boken behandlar han Finlands ursprung, historia, geografi, 

värderingar och kultur. Den handlar om hur Finland genom sin ”ensamvargspolicy” har 

kämpat sig upp från situationen vid andra världskrigets slut till att bli ett av de mest 

välutvecklade länderna i världen (Lewis 2005, baksidan). 

 

Företag i kulturmöten är en doktorsavhandling från Etnologiska institutionen vid 

Stockholms Universitet. I avhandlingen behandlas en undersökning gjord på uppdrag av 

finländska Näringslivets Delegation (EVA), finska Gallup och SIFO. Avhandlingen handlar 

om hur människorna i Finland och Sverige uppfattar sig själva och varandra. Antalet 

intervjupersoner var 896 i Finland och 537 i Sverige. Författaren Kati Laine-Sveiby kommer 

själv ifrån Finland, men har bott i Sverige i mer än halva sitt liv (Laine-Sveiby 1991, s. 23). 

 

Hur moderna organisationer fungerar är skriven av Dag Ingvar Jacobsen och docent Jan 

Thorsvik som båda är verksamma i vid högskolan Agder i Norge. Tanken med boken är att 

den ska användas vid introducerande studier i organisationsteori på högskolenivå (Jacobsen & 

Thorsvik 2002, baksidan). 
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När kulturer krockar är skriven av Richard D Lewis. Boken utgör en praktisk guide för 

personer som är verksamma över gränserna. Lewis menar att genom att söka kunskap och 

förståelse om bakgrunden till nationella särdrag går det att enklare tolka och förutse reaktioner 

och handlingar i andra kulturer. Följden blir en bättre väg för affärsmässigt utbyte och 

kommunikation mellan länder (Lewis 1997, baksidan). 

 

Organisationskultur ger en översikt över vad vi vet om organisationskultur idag. Bokens 

målgrupp är forskare och studenter inom ämnesområdena organisation och ledning vid 

högskolor och universitet, samt till företagsledare och företagskonsulter. Författaren Henning 

Bang är civilekonom och psykolog i Norge. Han har deltagit i ett större forskningsprojekt om 

organisationskultur inom norsk rederinäring och har arbetat som konsult åt en rad företag 

(Bang 1994, baksidan). 

 

Oskrivna regler är en handbok vars målgrupp är svenskar som gör affärer utomlands. Det är 

i huvudsak Exportrådets utlandskontor och de svenska ambassaderna i respektive land som 

står för uppgifterna som utgör bokens teoretiska grund (Forslund 2003, baksidan). 

 

Organisationer och kulturer är skriven av Geert Hofstede och Gert Jan Hofstede. Geert 

Hofstede är professor emeritus i organisationsantropologi och internationell management vid 

Maastricht universitet i Nederländerna. Gert Jan Hofstede är professor emeritus i 

informationssystem vid Wageningen universitet i Nederländerna. I boken redogörs en 

omfattande studie av hur vårt ursprung begränsar vårt sätt att tänka, känna och handla 

(Hofstede & Hofstede 2005, baksidan). 

 

Svenskar som andra ser dem bygger på intervjuer med 171 utländska affärsmän som Jean 

Phillips-Martinsson genomfört tillsammans med Exportrådet. Vid intervjuerna uppmanades 

informanterna att vara spontana i sina reaktioner på kommunikationsproblem som de stött på 

med svenska kolleger. Boken behandlar frågan hur affärsmän har möjlighet att etablera 

relationer med utlänningar som resulterar i faktisk tvåvägskommunikation, genuin förståelse 

och lönsamma resultat.  Avsikten med boken är att uppmärksamma internationellt arbetande 

personer på hur den kulturella bakgrunden påverkar beslutsprocessen för ett företags 

framgång. (Phillips-Martinsson 1992, s. 15, 17 & baksidan) 
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Syskongräl har skrivits av ekonomijournalisten Olle Rossander tillsammans med 

projektledare Fredrik Bystedt vid SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle)och 

projektchef Illkka Haavisto vid EVA (Näringslivets Delegation). I ett gemensamt projekt 

mellan finska EVA och SNS har trettiosex finländska och svenska storföretagsledare och 

beslutsfattare fått ge sin syn på bakgrunden till de många affärerna, skillnader i företagskultur 

och ledarskap mellan finska och svenska storföretag (Rossander et al. 2005, baksidan). 

 

What is Culture? Är ett kapitel som är skrivet av Edgar H. Shein. Syftet med det är att 

klargöra viktiga aspekter som bör tas i åtanke vid organisations forskning. Shein redogör för 

sina tankar om forskningsprocessen, han lägger fokus på den breda skala av problem som kan 

uppstå vid organisationskulturforskning. Han diskuterar även vad kultur är (Frost, 1991 förord 

& s. 239f).  

 

 

 

 


