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Sammandrag 
Arbetsgrupper som består av medlemmar med olika nationaliteter har en viss tendens att ha en 

mer komplex gruppdynamik än en nationell grupp på grund av den kulturella mångfalden. 

Scania är ett företag som använder multinationella arbetsgrupper bestående av svenskar, 

holländare och fransmän för att få tillgång till kunskap från sina produktionsanläggningar vid 

utvecklingen av nya produkter. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur 

nationalitet kan påverka multinationella arbetsgrupper inom produktutveckling på Scania. Vi 

avser även att utifrån det resultat som uppnås diskutera förslag på förbättringar för arbetet 

inom dessa grupper. Undersökningen är baserad på en kvalitativ metod i form av personliga 

intervjuer med tre multinationella arbetsgrupper; montörer, produktionstekniker samt 

koordinatorer. Resultatet av undersökningen visar på att gruppmedlemmarnas språkkunskaper 

i engelska, som är arbetsspråk, utgör det främsta hindret för samtliga arbetsgrupper. De 

nationella kulturella skillnaderna hade en mindre påverkan på arbetet. Det som kan föreslås 

för att förbättra arbetet på Scania är att företaget ska anordna språkkurser för de anställda på 

utvecklingslinjen samt arrangera fler integrationsaktiviteter. 
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KÄLLFÖRTECKNING 
 
BILAGOR



 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Den ökande globaliseringen har medfört att allt fler marknader blivit integrerade med 

varandra. En effekt av globaliseringen är att uppkomsten av multinationella företag ökar i allt 

större utsträckning. För att konkurrera effektivt och således överleva i framtiden, har de mer 

eller mindre krav på sig att fördela aktiviteter, som exempelvis produktion, till ett allt större 

antal länder. Koordinering av de fördelade aktiviteterna blir vital för att kunna dra fördel av 

specifika enheters kunskaper.(Hill, 2003.) 

 

I och med att företag i allt större utsträckning behöver använda sig av multinationella 

arbetsgrupper av anställda för att uppnå effektivitet kan de ställas inför problem om 

gruppmedlemmar med olika nationaliteter har svårt för att samarbeta. Kulturkrockar kan 

uppstå mellan anställda från olika länder då parterna kan sakna förståelse för varandras 

beteenden. Konsekvenserna av kulturella skillnader mellan anställda kan få stora negativa 

effekter för företaget då det krävs mer tid och resurser för att lösa oenigheter mellan 

medlemmarna.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 

 

Scania är ett globalt ledande tillverkningsföretag av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 

marinmotorer som bedriver sin verksamhet på över hundra marknader i Europa, Latinamerika, 

Asien, Afrika och Australien. Idag är komponenttillverkningen för den europeiska 

produktionen koncentrerad till Sverige medan slutmontering sker vid Scanias anläggningar i 

Södertälje, Zwolle i Nederländerna och Angers i Frankrike. I samband med lanseringen av ett 

nytt lastbilsprogram 2004 bjöds medarbetare från produktionsorterna i Frankrike och 

Nederländerna in till Sverige för att tillsammans utveckla arbetsmetoderna för detta program.  

Sedan denna period har Scania fortsatt att organisera multinationella arbetsgrupper bestående 

av svenskar, holländare och fransmän för att inom produktionsutveckling få tillgång till 

kunskap från samtliga anläggningar i Europa.(Scanias årsredovisning 2004.) 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur nationalitet kan påverka multinationella 

arbetsgrupper inom produktutveckling på Scania. Vi avser även att utifrån det resultat som 

uppnås diskutera förslag på förbättringar för arbetet inom dessa grupper.  
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1.3 Målgrupp 
Denna undersökning vänder sig i första hand till multinationella företag som organiserar 

multinationella arbetsgrupper för att bidra till en djupare förståelse för problem inom detta 

område och om de åtgärder som kan motverka dem. Vår studie kan medföra ett ökat 

medvetande för problem förknippade med nationella kulturskillnader som kan vara svåra att 

hantera vilket kan underlätta företagens arbete.  

1.4 Tidigare forskning 
Det finns få studier om multinationella grupper som fenomen men det finns tidigare forskning 

om ämnen relaterade till multinationella grupper. Ett ämne är grupp - och 

organisationspsykologi, som beskriver hur olika faktorer påverkar grupparbete och hur 

medlemmar av en grupp påverkas av varandra. Andra ämnen är kulturer och kulturskillnader 

som finns hos olika nationaliteter och också om hur ledarskap påverkas av kultur och utförs 

över kulturgränser. Eftersom detta problemområde är relativt nytt och ökat i avsevärt 

utsträckning under den senare delen av 1990-talet i företagsvärlden fick vi intresse för detta 

ämne. Det skulle vara intressant att få en djupare förståelse för det då globaliseringen ökar i 

allt snabbare takt vilket innebär att det kommer att bli allt vanligare att arbeta i 

multinationella arbetsgrupper i framtiden.  

1.5 Disposition 
 

Kapitel 2: Redogörelse av teoretiska utgångspunkter för undersökningen 

 

Kapitel 3: Beskrivning av undersökningens tillvägagångssätt  

 

Kapitel 4: Presentation av Scania och dess multinationella arbetsgrupper 

 

Kapitel 5:  Presentation av undersökningens resultat utifrån nationalitet och arbetsgrupp 

 

Kapitel 6: Analys av resultat 

 

Kapitel 7: Presentation av slutsatser och slutdiskussion 
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2. Teoretisk referensram  
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av vad nationell kultur är för att sedan beskriva 

generella nationalitetsdrag hos svenskar, holländare och fransmän i arbetslivet. Därefter 

beskrivs olika variabler av nationalitet som kan anses ha en inverkan på multinationella 

arbetsgrupper. 

2.1 Varför studera multinationella arbetsgrupper? 
I och med att allt fler företag verkar i en multinationell- och kulturell omgivning blir 

förståelse för hur olika sammansättningar av organisatoriska grupper påverkas av kulturell 

mångfald allt mer betydelsefull. Vidare ökar trenden mot användning av teams/grupper till att 

koordinera och hantera arbete inom företag vilket medfört att anställda spenderar allt mer tid 

utanför sina egna funktionsområden, och får kontakt med personer med andra bakgrunder och 

kulturer.(Milliken & Martins, 1996.)  

 

Arbetsgrupper som består av medlemmar med olika nationaliteter har en viss tendens att ha en 

mer komplex gruppdynamik än en nationell grupp på grund av den kulturella mångfalden 

(Schneider & Barsoux, 1997). En av utmaningarna för multinationella företag är att 

organisera de multinationella grupperna så dessa fungerar effektivt (Schneider, 1995). 

2.1.1 Vad är nationell kultur? 
Geert Hofstede definierar kultur som �den mentala programmering som skiljer medlemmarna 

av en grupp eller kategori av människor från en annan� (Hofstede, s. 13, 1991). Enligt 

Hofstede lärs en individs mentala program in under en livstid och påverkas av den sociala 

miljön som individen växer upp i och hämtar livserfarenhet ifrån. Kulturen i ett samhälle 

består av delade värderingar, förståelse, antaganden och mål. Den delade inlärningen medför i 

stort sett gemensamma attityder, uppförande och förväntningar som undermedvetet styr och 

kontrollerar speciella beteenden. Kultur är således produkten av en kollektiv inlärning som 

endast existerar i en grupp med gemensam historia.(Hofstede, 1991.) 

 

Eftersom multinationella grupper inte bildas med hänseende på individers nationella 

karaktärsdrag kan dessa få olika konsekvenser för en grupp; de kan antingen vara 

fördelaktiga, skapa problem eller inte märkas av när olika nationella bakgrunder möts 

(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 



 8

2.2 Svenskar, holländare och fransmän 
Teoretiska beskrivningar om svenskar, holländare och fransmän i arbetslivet presenteras 

nedan i två avsnitt. Det första avsnittet behandlar nationaliteterna i arbetslivet ur flera 

författares beskrivningar medan det andra avsnittet enbart behandlar Geert Hofstedes 

beskrivningar. 

2.2.1 Svenskar, holländare och fransmän i arbetslivet 
Nedan presenteras de tre nationaliteterna i arbetslivet utifrån Herlitz (1992), Lewis (1997), 

Mårtensson (1998), Gesteland (1999), Lipphold (1996) samt Landner (1991) 

 
Svenskar 

Kulturantropologen Gillis Herlitz har vid ett flertal tillfällen frågat grupper av svenskar hur de 

generellt börjar en beskrivning av det som de uppfattar som typiskt svenskt och några av de 

typiska svaren är att svenskar är tystlåtna, reserverade, lagom, rädda för att ta kontakt och 

blyga. Ett annat starkt utvecklat drag hos de flesta svenskar är solidaritet (Herlitz, 1992). 

Enligt Mårtensson (1998) går den svenska nationalkulturen ut på att svenskar har en stark 

betoning på att vara försynta, vilket återspeglas i att svenskar strävar efter att vara �lagom�. 

Några andra karaktärsdrag hos svenskar är enligt Lewis att de ogärna motsäger sig sina 

kollegor, att de kan vara oflexibla eftersom de är lojala till beslut som fattats genom 

konsensus. I Sverige finns dessutom en lag (MBL) som stadgar att alla viktiga beslut måste 

diskuteras med de anställda innan de kan genomföra. Tystnad behöver inte vara negativt 

eftersom svenskar är eftertänksamma och ganska introverta.(Lewis, 1997.) Svenskars 

tidsuppfattning anses vara monokronisk vilket innebär att punktlighet och pålitlighet 

beträffande tidsramar blir utmärkande (Landner, 1991).  

 
Holländare 

Holländare beskrivs som relativt lika svenskar och uppfattas som stoiska, hederliga, lite kärva, 

betänksamt realistiska och ekonomiska. De överilar sig sällan, är toleranta och skrattar ofta åt 

sina egna fel. Eftersom de kommit till insikt om att de inte är så många i världen som kan 

prata holländska har de en positiv inställning till engelska.(Lippold, 1996.) 

Holländare föredrar direkt kommunikation, dvs. att vara mer rättfram och undvika onödiga 

artighetsfraser. De kan ofta ge kritik mer rättfram och förväntar sig att andra människor beter 

sig på samma sätt gentemot dem. Ett holländskt ja betraktas som en förpliktelse. De beskrivs 

till sättet vara sociala och öppna. Holländare har ett monokroniskt förhållande till tid vilket 

innebär att de strävar efter effektivitet för att hinna med sitt tidschema vilket medför att de är 
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väldigt punktliga. Det är enligt deras mening mycket viktigt att komma i tid till affärsmöten. 

Holländare ogillar långa utdragningar vid exempelvis förhandlingar och vill ofta fatta beslut 

snabbt.(Gesteland, 1999.)  
 

Fransmän 

Fransmän uppfattas som uttrycksfulla, både med verbalt och icke-verbalt. Vid företagsmöten 

tycker de om att argumentera och har ofta långa ostrukturerade förhandlingar. Fransmän 

föredrar en mindre rättfram kommunikation och lindar gärna in sina meningar i 

artighetsfraser.(Landner 1991.) Enligt Lewis tror fransmän att de är unika och att ingen 

någonsin kommer att nå upp till deras nivå. Detta medför att de inte betraktar andra 

nationaliteter som deras jämlikar. Fransmäns i allmänhet dåliga språkkunskaper ibland utgör 

ett hinder för dem (Lewis, 1997). 

Fransmän har en polykronisk tidsuppfattning vilket innebär att tiden är mer tänjbar och 

fördelningen av en dags aktiviteter blir mer flexibel. De kan utföra flera saker samtidigt utan 

att bli störda och även om en uppgift drar över tidsschemat föredrar de att göra färdigt. 

Punktlighet är inte lika viktig och planering ersätts gärna med improvisation eller anpassning 

till omständigheterna. När polykronisk och monokronisk tidssyn konfronteras orsakar det 

oftast frustration och missförstånd. Fransmännen upplever svenskarnas punktlighet och 

noggrannhet som stelbenthet och brist på anpassningsförmåga. Svenskarna uppfattar 

fransmännens tidssyn som nonchalans, respektlöshet och ibland som opålitlighet.(Landner 

1991.) 

2.2.2 Svenskar, holländare och fransmän i arbetslivet enligt Hofstede 
Hofstede (1991) har genom analytiska metoder försökt kalibrera avstånden mellan 50 olika 

nationaliteter i arbetslivet där svenskar, holländare och fransmän finns representerade. Han 

har, genom användning av fyra värdedimensioner, bedömt nationaliteterna efter en skala från 

0 till runt 100 poäng för varje dimension för att undersöka hur olika nationaliteter kan 

karaktäriseras på sina arbetsplatser.(Hofstede, 1991.) 

 
Maktdistans 

Maktdistans innebär den skillnad som finns i makt i ett land. Maktdistans kan definieras som 

�i hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna av institutioner och företag inom ett land 

förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämlikt� (Hofstede, s. 40, 1991). Frankrike har 

68 maktdistanspoäng på en skala där låg maktdistans är 0 och hög maktdistans är runt 100 
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poäng. Sverige och Nederländerna räknas som länder med låg maktdistans där Nederländerna 

har 38 poäng och Sverige 31 poäng.(Hofstede, 1991.) 

 

Arbetslivet i länder med hög maktdistans har mer centralisering i företagsstyrningen och 

ledarna är autokratiska och patriarkaliska. I Frankrike är chefen således enväldig 

beslutsfattare och företagen har hierarkiska strukturer. De underordnade är beroende av sina 

chefer och den känslomässiga distansen är stor vilket innebär att de underordnade har svårare 

att närma sig eller säga emot sina chefer. Det är oftast de överordnade som initierar 

kommunikationen och beordrar sina underordnade. Statussymboler och privilegier bidrar till 

chefens makt i länder med hög maktdistans vilket ger upphov till polarisering mellan 

beroende och motberoende gentemot makthavare. Detta medför att makthavarna beundras och 

föraktas med samma intensitet.(Hofstede, 1991.)  

 

I länder med låg maktdistans, som Nederländerna och Sverige, är företagen mer 

decentraliserade och ledaren har en mer konsulterande ledningsstil vilket medför att chefen 

vanligen rådgör med sina underordnade före ett beslut och omröstningar är vanliga. I 

Nederländerna och Sverige finns således ett ömsesidigt beroende mellan chef och 

underordnad och den känslomässiga distansen mellan chef och underordnad är relativt liten. 

De underordnade tenderar att ha lättare att närma sig och säga emot sina chefer. I dessa länder 

har företag platta hierarkiska pyramider och är decentraliserade. Löneskillnaden mellan 

toppen och botten är relativt liten och statussymboler och privilegier för överordnade är inte 

önskvärda.(Hofstede, 1991.)  

 
Osäkerhetsundvikande 

Osäkerhetsundvikande kan definieras som �i hur hög grad medlemmarna i en kultur känner 

sig hotade av osäkra eller okända situationer� (Hofstede, s. 143, 1991). Denna känsla uttrycks 

genom bland annat stress och ångest och ett behov av förutsägbarhet och regler. Frankrike har 

ett relativt högt mått på osäkerhetsundvikande, 86 poäng medan Sverige och Nederländerna 

bedöms ha lägre mått, 29 respektive 53 poäng. I länder med hög grad av 

osäkerhetsundvikande, som Frankrike, är människor ofta uttrycksfulla och kommunicerar med 

kroppsspråk och de visar sina känslor och aggressioner i högre grad. I kulturer med en lägre 

grad av osäkerhetsundvikande, som Sverige och Nederländerna, håller individer tillbaka sina 

känslor mer och ger inte uttryck för aggressioner i lika hög grad. De kan anses vara mer 

lugna, ibland lata och behärskade än i starkt osäkerhetsundvikande. Nederländerna och 
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Sveriges poäng skiljer sig mer i denna dimension, men enligt Hofstede så kan de båda ses som 

länder med låga poäng på osäkerhetsundvikande.(Hofstede, 1991.) 

 

I osäkerhetsundvikande kulturer, som den franska, föredras en så liten tvetydighet som 

möjligt då människorna vill i stor grad ha struktur i sin miljö så att händelser och situationer 

ska vara enkla och förutsägbara. Regler är mycket viktiga, vilket är särskilt utmärkande i 

arbetslivet där många formella regler och oskrivna lagar finns. Regler hjälper människor att 

ha känna kontroll, hur bra de i verkligheten fungerar är mindre viktigt.  Det viktigt med 

mycket specificerade arbetsuppgifter och precisa instruktioner för hur arbetet ska utföras. De 

anställda förväntar sig få exakta svar från sin chef.(Hofstede, 1991.) 

 

I Sverige och Nederländerna är informella regler ofta viktigare än formella och de respekteras 

också mer. Formella regler används bara när det är absolut nödvändigt. I dessa länder arbetar 

människor hårt när de verkligen behöver men annars kan de tycka om att slappna av och ta det 

lugnt.  Det finns inte en inre lust till ständig aktivitet som i Frankrike där människor arbetar 

hårt och är punktliga och preciserade, där livsföringen är brådskande och tid är pengar. I 

Sverige och Nederländerna har de anställda friare arbetsuppgifter och arbetar oftare mot ett 

gemensamt mål. Men det är upp till dem att bestämma hur detta mål ska nås. I dessa länder 

finns också en större tolerans för nya och avvikande idéer och grundläggande innovationer 

stimuleras.(Hofstede, 1991.) 
 

Individualism/kollektivism 
Individualism kan definieras som �samhällen i vilka banden mellan individerna är lösa� 

(Hofstede, s. 67, 1991). Anställda förväntas i en individualistisk kultur att bete sig i enlighet 

med deras egna intressen, och arbetet organiseras så att detta egenintresse och arbetsgivaren 

intressen sammanfaller. Kollektivism som är individualisms motsats och definieras som 

�samhällen i vilka människor från födelsen och framåt integreras i starka, väl sammanhållna 

in grupper, som under personens hela livstid fortsätter att skydda honom eller henne i gengäld 

för en obetingad lojalitet� (Hofstede, s. 67, 1991). Nederländerna, Sverige och Frankrike 

bedöms ha ett relativt nära avstånd till varandra på individualism/kollektivism-skalan. 

Nederländerna har 80 poäng, Sverige har 71 och Frankrike också 71 poäng. Avståndet i 

individualism är därmed relativt litet eller ovidkommande.(Hofstede, 1991.) 
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Maskulinitet/Femininitet 

Begreppen maskulinitet och femininitet mäter jämlikheten i ett samhälle. �Maskulinitet 

präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är tydligt åtskilda; män förutsätts vara 

självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell framgång; kvinnor förutsätts vara mer 

anspråkslösa, ömma eller mjuka och engagerade av livets kvalitet� (Hofstede,  s. 106, 1991). 

�Femininitet präglar samhällen i vilka könsrollerna överlappar varandra; både män och 

kvinnor förutsätts vara anspråkslösa, ömma eller mjuka och inriktade på livets 

kvalitet.�(Hofstede, s. 106,1991.) Sverige och Nederländerna betraktas som feminina länder 

där Sverige har 5 poäng och Nederländerna har 14 medan Frankrike erhåller 43 poäng på 

denna skala. Sverige bedöms vara det land som är mest feminint enligt Hofstedes 

undersökningar.(Hofstede, 1991) 

 

I arbetslivet i feminina länder föredras att lösa konflikter genom förhandlingar och 

kompromisser, där konsensus vid beslut är viktigt. I Frankrike som har en lägre grad av 

femininitet är förhandlingar och konsensus lika vanligt. Men däremot finns en typisk fransk 

�känsla för moderation�; alla parter kan arbeta tillsammans samtidigt som man är överens om 

att man inte är överens. I maskulina länder är det mer en strid tills en part vinner. Istället för 

att alla anställda på företaget är individer som konkurrerar med varandra och hävdar sig själva 

som ofta är fallet i maskulina länder, så föredras i feminina länder, som Sverige och 

Nederländerna, att de anställda jobbar i lag eller (team) och att de är jämlika.(Hofstede, 1991.)  

 
 
 
 
Poäng    Lägsta Sverige       Nederländerna Frankrike Högsta  
 
Maktdistans                            11    31   38   68 104 
 
Individualism/Kollektivism      6    71   80   71   91 
 
Maskulinitet/Femininet        5     5   14   43   95 
 
Osäkerhetsundvikande        8   29   53   86 112 
 
Genomsnittligt avstånd    34   46,3   67 
 
Källa: Sammanställt från Hofstede, G (1991): Organisationer och kulturer � om interkulturell förståelse. 
Studentlitteratur, Lund 
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2.3 Hur påverkar nationalitet en arbetsgrupp? 
Huruvida en individs karaktärsdrag är nära eller avlägsna ifrån nationella tendenser avgörs av 

faktorer såsom livserfarenhet i jämförelse andra medlemmar med samma nationalitet 

(uppfostran, religion, utbildning, etc.), personens internationella erfarenhet 

(utomlandsvistelse, studier i ett annat land, förälder med annan nationalitet eller 

internationella arbetsvistelser) och den grad av socialisering som individen erhållit av en 

anställande organisation med en kultur som liknar (eller skiljer sig ifrån) individens nationella 

kultur.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.)  

 

Hambrick, Davidson, Snell och Snow (1998) fäster fokus på fyra faktorer som till viss del är 

influerade av en persons nationalitet: värderingar, kognitivt beteende, uppförande och språk. 

Dessa personliga karaktäristiker kan ge positiva eller negativa effekter på en multinationell 

arbetsgrupp och är sammanflätade i ett orsak- verkan samband, vilket innebär att en faktor 

kan ge upphov till en annan.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.)  

 

För det första, påverkar nationalitet en persons värderingar. Hofstede (1991, s. 327) definierar 

värderingar som �breda tendenser att föredra vissa tillstånd och förhållanden framför andra�. 

Enligt Hofstede (1991) grundas en nationell kultur på värderingar och de är således kulturens 

kärna. Han beskriver nationella kulturer utifrån fyra dimensioner vilka är maktdistans, 

osäkerhetsundvikande, individualism/kollektivism samt maskulinitet/femininitet.(Hofstede, 

1991.) 

 

För det andra påverkar nationalitet en persons kognitiva beteende, eller vad en person vet, 

antar och uppfattar världen. Kognitivt beteende innefattar kunskap om fakta, händelser och 

trender; kunskap eller antaganden om framtida händelser; kunskap om alternativ och kunskap 

eller antaganden om hur konsekvenser är förknippade med alternativ. Individer med två olika 

nationaliteter tenderar exempelvis att veta, anta och uppfatta olika saker om sina respektive 

hemländer. Ofta är individer anförda till multinationella arbetsgrupper på grund av deras 

kunskap om förhållanden och trender i sina hemländer eller regioner. Nationella skillnader i 

kognitivt beteende är till en viss grad orsakade av skillnader i värderingar, vilket citatet �en 

person ser det han vill se och hör det han vill höra� förtydligar.(Hambrick, Davidson, Snell & 

Snow, 1998.) 
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Värderingar tenderar även att ha en effekt på en persons uppförande, dvs. hur en person 

uppträder utåt. Individers uppförande kan skilja sig åt med avseende på ögonkontakt, 

punktlighet, kroppsspråk och sätt att konversera beroende på nationalitet. Uppförande är en 

faktor som tidigare studier om multinationella gruppers funktionssätt inte fäst tyngd vid då 

denna innefattar ytligt beteende och inte ansetts vara lika betydelsefull som exempelvis 

värderingar.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) Men enligt Milliken & Martins 

(1996) är det synliga faktorer som dessa som kan resultera i att det uppstår konflikter inom en 

grupp. Små, skenbart triviala typer av beteenden kan spela avgörande roll och ofta förorsaka 

stereotypbildande hos medlemmar, vilket i sin tur kan leda till att gruppmedlemmarna börjar 

förakta varandra och isolera sig. Uppträdande kan även skapa kommunikation- och 

sammanhållningsproblem inom gruppen.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 

 

Slutligen så påverkar nationalitet en persons språk. Nationalitet avgör inte bara vilket som 

kommer att vara en persons primära språk utan även i vilken utsträckning kunskaper i andra 

språk kommer att erhållas. Språkkunskapers inverkan på en multinationell grupp har studerats 

ingående och studier visar på att en individs språkfärdigheter i gruppens arbetsspråk till stor 

del påverkar mängd och typ av deltagande så väl som inflytande i gruppen.(Hambrick, 

Davidson, Snell & Snow, 1998.) 

 
Gruppmedlemmarna kan betraktas som komplement till varandra då de tillför olika tankesätt 

och värderingar till en arbetsuppgift, vilket vidgar problemlösningskapaciteten som ingen 

medlem kunnat erhålla individuellt. Kulturella skillnader kan således leda till större kreativitet 

och innovation.(Schneider & Barsoux, 1997.) Men en gruppmedlems insats och 

beteendemönster beror förutom karaktärsdrag även på de andra medlemmarnas attribut och 

beteende. Individer inom en multinationell grupp har benägenhet till att reagera på beteenden 

efter att ha observerat varandras nationaliteter och därefter anpassa sig till dem 

(stereotypisering). Gruppmedlemmarna kan uppnå konstruktiva synergieffekter eller uppleva 

en motvilja och misstro mot varandra. Gruppens eventuella ömsesidiga och kollektiva 

beteende kan antingen skapa en produkt som är betydligt bättre än eller sämre än �summan av 

de ingående delarna�. Det är i detta som de potentiella fördelarna och svårigheterna av 

multinationella grupper ligger.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 
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2.4 Nationalitets inverkan beroende på arbetsuppgift 
Enligt Hambrick, Davidson, Snell och Snow (1998) kan nationalitet få olika inverkan på 

multinationella arbetsgrupper beroende på vilka typer av arbetsuppgifter som utförs.  

En återkommande idé är att rutinproblem ofta hanteras effektivast av en homogen grupp 

medan mer odefinierade, osedvanliga uppgifter hanteras bäst av en heterogen grupp. 

Hambrick, Davidson, Snell och Snow (1998) skiljer mellan tre olika typer av gruppuppgifter 

som har en inverkan på gruppheterogenitet; kreativa, problemlösande och samordnande 

uppgifter. Vissa gruppuppgifter är hybrider av dessa tre och andra kan gå genom olika faser 

där de utför uppgifterna under olika perioder.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 

 
Kreativa arbetsuppgifter 

Den kreativa arbetsuppgiften kan lösas på flera olika sätt då många olika stimuli eller mycket 

information ingår och det inte finns ett rätt svar. Svårigheterna med denna uppgiftstyp är att ta 

fram nya idéer eller förbättra redan existerande idéer och nå konsensus för en lösning som inte 

kan försvaras på ett rättmätigt sätt. Multinationella grupper som arbetar med kreativa 

arbetsuppgifter kan exempelvis vara ansvariga för global- eller regional produktutveckling, 

marknadsplanering och global strategiplanering.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 

 
Problemlösande uppgifter 

En problemlösande uppgift är avgränsad på det sätt att viss information behöver församlas 

och analyseras på samma sätt gemensamt samt att rätt och fel existerar. Utmaningar för denna 

typ av uppgift är att försäkra att informationssamlingen hanteras på ett visst sätt av gruppen. 

Multinationella grupper som hanterar problemlösande uppgifter analyserar exempelvis 

globala lokaliseringar av fabriker, logistikplanering och tull- och 

skatterationaliseringar.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 

 
Samordnande uppgifter 

Den tredje typen av arbetsuppgift är den samordnande, som kräver ett välutarbetat samarbete 

mellan medlemmarna. För den samordnande uppgiften är tillit och förtroende mer betydande 

än kreativitet. Multinationella grupper som är engagerade med samordnande arbetsuppgifter 

kan till exempel vara ansvariga för verkställandet av en redan utvecklad affärsstrategi eller 

miljökrisgrupper.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 
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2.4.1 Skillnader i värderingar 
Medlemmarna av en multinationell grupp tenderar att ha olika värdegrunder � fundamentala 

preferenser att föredra vissa tillstånd och förhållanden framför andra � hänförda till sina 

respektive nationaliteter. Dessa värderingar kan påverka medlemmarnas preferenser till att 

lösa arbetsuppgifter på ett visst sätt, eller till en viss grupprocess, och kommer att påverka 

deras uppfattningsförmåga genom att förmå dem att tolka stimuli på det sätt som passar deras 

värderingsstruktur. När en grupp är engagerad i en kreativ arbetsuppgift kan olikheter i 

värderingar förväntas vara fördelaktigt för gruppens effektivitet. De olika perspektiv och 

berikade meningsutbyten som uppstår på grund av ökad mångfald är positiv i utvecklandet av 

nya eller förbättrade alternativ. När uppgiften är problemlösande förväntas ökade olikheter i 

värderingar generellt vara orelaterade till gruppens effektivitet. Sådana uppgifter involverar 

vanligtvis likriktad datainsamling, analys och lösningsmetod. Eftersom problemlösande 

uppgifter har en gemensam faktagrund har homogenitet eller heterogenitet av värderingar en 

väldigt liten eller någon alls inverkan på denna typ av uppgifter. Men när uppgiften är 

samordnande, vilket kräver detaljgenomstyrd interaktion mellan gruppmedlemmarna, tenderar 

olikhet i värderingar vara negativt relaterad till gruppeffektivitet. I en sådan situation krävs 

obehindrad och tillförlitlig koordination mellan medlemmarna och meningsskiljaktigheter 

över varför eller hur gruppen hanterar uppgiften, vilka har en tendens att uppstå när 

värderingar skiljer sig åt, kommer att förvärra samarbetet. Olika värdegrunder skapar därtill 

spänningar och misstro mellan individer vilket blir skadligt när gruppen får i uppdrag att lösa 

ett samordnande uppgift.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 

2.4.2 Skillnader i kognitivt beteende 
Gruppmedlemmar med olika nationaliteter har generellt olika kunskap, antaganden och 

beteende. De besitter skild information och behandlar ny information genom deras egen bas 

av erfarenheter och kunskap. Om gruppen är engagerad i en kreativ uppgift, kan varje ökning 

av kognitiv mångfald höja gruppens effektivitet. De olika perspektiven som kommer från 

olika nationaliteter blir resurser för att lösa den ostrukturerade, speciella uppgiften till hands.  

När uppgiften är problemlösande eller samordnande är ökning i kognitiv mångfald 

verkningsfull för gruppens effektivitet upp till en viss grad då all kunskap som krävs för 

uppgiften är explicit inom gruppen. Kognitiv mångfald över den fodrade mängden påverkar 

varken gruppeffektivitet på ett positivt eller negativt sätt. Om en uppgift kräver viss fakta om 

förhållanden i tre länder kommer effektiviteten troligtvis att öka om representanter från de tre 



 17

länderna finns i gruppen troligtvis men om en representant från ett fjärde land ingår så har det 

ingen ytterligare positiv inverkan på gruppen.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 

2.4.3 Skillnader i uppförande 
Olikheter i uppförande- olika typer av ytligt beteende som innefattar punktlighet, 

konversationssätt och kroppsspråk bistår inte med några direkta fördelar för en grupp men ger 

upphov till betydelsefulla konsekvenser då de kan orsaka spänningar och misstro mellan 

gruppmedlemmar. En grupps effektivitet har tendens till att minska ju större skillnaderna i 

uppförande är mellan medlemmarna. Detta negativa samband kommer att vara starkast för 

grupper som är engagerade i samordnande uppgifter då det i dessa grupper, som nämnts 

tidigare, krävs en obesvärad kommunikation och tillförlitlig interaktion för att kunna prestera 

resultatrikt. Grupper engagerade i problemlösande uppgifter förväntas drabbas minst av 

skillnaderna i uppförande mellan gruppmedlemmar, detta på grund av deras relativt objektiva 

problemlösningsmetod. Grupper som hanterar kreativa uppgifter förväntas påverkas mer 

negativt av skillnader i uppförande än de engagerade i problemlösande uppgifter men ej lika 

mycket som samordnande uppgiftsgrupper.(Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998.) 

2.4.4 Skillnader i språkkunskaper 
Skillnader i språk mellan olika nationaliteter skiljer sig från andra nationella olikheter då det 

är gruppens kunskaper i arbetsspråket som är avgörande. En grupp bestående av européer kan 

exempelvis komma överens om att använda engelska som arbetsspråk då medlemmarna 

behärskar engelska men uttrycker sig bättre på sina modersmål. I ett sådant fall är deras 

mångfald gällande språk liten eftersom de alla kan engelska. Men medlemmarnas kunskaper i 

engelska kan skilja sig åt vilket kan skapa kommunikationsproblem. Språk har störst negativ 

inverkan på grupper som är engagerade i samordnande uppgifter och minst verkan på 

problemlösande uppgifter, vilket innebär att kreativa uppgifter grupperas emellan. Ju bättre 

medlemmarna behärskar ett arbetsspråk desto bättre kommer deras prestation att vara för alla 

typer av arbetsuppgifter. (Hambrick, Davidson, Snell & Snow, 1998) 

2.4.5 Sammanfattning av Hambrick, Davidson, Snell och Snows resonemang 
Effekterna av mångfald beror primärt på om en grupps arbetsuppgifter är kreativa, 

problemlösande eller samordnande. Olika prestationseffekter skapas för skilda typer av 

mångfald. Multinationell mångfald skapar mest svårigheter för grupper som är engagerade i 

samordnande uppgifter. Förutom de fördelar som uppstår ifrån de olika variationerna i 

kognitivt beteende, är alla andra typer av mångfald negativ för dessa grupper, som måste 
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kunna kommunicera genom lättlöpande interaktion. För grupper engagerade i kreativa 

uppgifter är nationell mångfald mest fördelaktig då behovet av olika infallsvinklar vid 

behandlandet av en tvetydig uppgift är större. Skillnader i värderingar och kognitivt beteende 

är särskilt gynnsamma för dessa grupper. De grupper som påverkas minst, både positivt och 

negativt av nationella olikheter är de som är engagerade i problemlösande uppgifter. 

Skillnader i uppförande är nästan alltid kostsamt för multinationella gruppers effektivitet och 

det finns inga påtagliga fördelar. Skillnader i ytligt beteende som sätt att konversera, 

kroppsspråk och punktlighet kan skapa misstro och föraktande mellan medlemmar.  

Ofta tolereras olägenheter för att kunna dra fördelar av multinationell mångfald. 

2.4.6 Lösningar 
En potentiell lösning kan vara införandet av �training programmes� som kan hjälpa individer 

med olika nationaliteter i en grupp att bli medvetna om hur andra betraktar deras 

nationaliteters särdrag samtidigt som de själva blir medvetna om deras egna reaktioner 

gentemot andra nationaliteter. En annan lösning som kan spela en roll i hur nationella 

skillnader påverkar en grupp är tid spenderad tillsammans. Nybildade multinationella grupper 

kommer troligen att vara mer känsliga för nationella skillnader men med tiden accepteras 

dessa och medlemmarna utvecklar förtroende för varandra. De börjar respektera gruppens 

olika komplement och förbise skillnader i uppförande, värderingar osv. För att minska 

riskerna för gruppkonflikter bör medlemmarna spendera mycket tid tillsammans i början av 

ett grupparbete för att lära känna varandra på ett personligt plan.(Hambrick, Davidson, Snell 

& Snow, 1998.) 
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3. Metod 
I detta avsnitt ämnar vi att redogöra för på vilket sätt vi praktiskt gått tillväga för att 

undersöka ovanstående problem och syfte. Avsnittet inleds med en kort redogörelse av val av 

ämne och företag. Därefter följer en diskussion och motivation av hur vi valt att angripa den 

teoretiska förankringen för att sedan övergå till en diskussion kring insamling och 

undersökning av det empiriska materialet. 

3.1 Teoretisk anknytning 
Vi har valt att huvudsakligen utgå ifrån artikeln �When Groups Consist of Multiple 

Nationalities�, skriven av Hamrick, Davidson, Snell och Snow (1998) då den enligt vår 

mening är relevant för vårt problemområde. Artikeln ger en allmän beskrivning av vilka 

faktorer inom nationell kultur som kan påverka en multinationell arbetsgrupps funktionalitet 

såsom värderingar, kognitivt beteende, uppförande samt men även vilka typer av 

arbetsuppgifter som grupperna utför. För att beskriva hur de tre nationaliteterna, svenskar 

holländare och fransmän uppför sig i arbetslivet har vi använt Hofstedes (1991) teorier om 

kulturskillnader mellan olika nationaliteter. Andra författares beskrivningar av generella 

nationalitetsdrag hos respektive nationalitet har använts för att ge mer kompletterande 

beskrivningar. 

3.2 Forskningsdesign 
Val av metod styrs i första hand av ämne och syfte. Då vårt syfte är att få djupare förståelse 

för vilka effekter nationalitet kan ha på multinationella arbetsgrupper vilket gör användningen 

av en kvalitativ metod lämplig. Genom tillämpning av en kvalitativ metod kan en djupare 

förståelse av ett fenomen skapas. Tekniken av insamling bygger på ett närmare utbyte mellan 

forskare och forskningsobjekt i form av djupgående intervjuer.(Lundahl & Skärvad, 1999.)  

Det föreligger en komplexitet på multinationella arbetsgrupper samt för nationell kultur vilken 

enligt vår mening inte kan värderas på exakta mätvärden som en kvantitativ undersökning 

hade inneburit. Den övergripande tanken med kvalitativa undersökningar är att exemplifiera 

(Lundahl & Skärvad, 1999.). Vår ambition är att undersöka och få en djupare förståelse för 

hur nationella kulturskillnader påverkar arbetsgrupper inom Scania genom att undersöka hur 

specifika medarbetare subjektivt uppfattar situationen.  
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3.3 Val av företag 
Efter att bestämt val av ämne till detta examensarbete kontaktades svenska multinationella 

företag inom olika branscher. Vid förfrågan var Scania ett företag som visade stort intresse för 

vår undersökning och vi fick tillgång till information och tillåtelse att genomföra intervjuer.  

I samband med förfrågan fick vi veta att Scania sedan lanseringen av ett nytt lastbilsprogram 

organiserar multinationella arbetsgrupper bestående av medarbetare från företagets 

produktionsorter i Sverige, Nederländerna och Frankrike. Inom MSP, som är en global 

organisation som står för hanteringen av nya introduktioner inom produktion på Scania, finns 

olika multinationella arbetsgrupper som arbetar inom olika arbetsområden. Vi har valt att 

fokusera vår studie på tre arbetsgrupper vilka är montörer, produktionstekniker och 

koordinatorer. 

3.4 Val av respondenter 
Vi har valt att intervjua en svensk, en holländare och en fransman i varje arbetsgrupp samt 

ledaren för monteringsgruppen. För tillfället finns inte en fransman representerad i gruppen 

med koordinatorer vilket medfört att vi enbart kunnat intervjua en svensk och en holländsk 

koordinator. Vi är medvetna om att undersökningens trovärdighet kan försvagas av att det inte 

finns en fransman representerad i gruppen men i och med att det funnits fransmän 

representerade i gruppen tidigare och då den svenske koordinatorn arbetat på Scania i 

Frankrike i ett år ansåg vi att hans erfarenheter av att arbeta med fransmän kunde vara till 

hjälp för vår undersökning. Totalt har nio intervjuer genomförts till denna undersökning.  

3.5 Operationalisering 
Utgångspunkten för intervjufrågorna är artikeln �When Groups Consist of Multiple 

Nationalities� (Hambrick, Davidson, Snell & Snow) som beskriver hur skillnader i 

värderingar, kognitivt beteende, uppförande och språk mellan olika nationaliteter kan påverka 

multinationella arbetsgrupper. Artikelförfattarna redogör även för hur arbetet påverkas av 

nationella skillnader beroende på vilka typer av arbetsuppgifter som grupperna utför. 

Utifrån det underlag som finns för vad de olika grupperna inom MSP har för arbetsuppgifter 

så anser vi att paralleller kan dras mellan de anställdas arbetsuppgifter och de arbetsuppgifter 

som beskrivs i teorin. Vi gör antagandet att montörerna har ett till största del problemlösande 

arbetssätt eftersom de identifierar och löser problem som uppkommer i produktionen. 

Produktionsteknikerna kan ha en kreativ och problemlösande uppgift då de löser problem som 

uppkommer i produktionen och ger förslag på nya lösningar. Koordinatorerna kan enligt vår 

mening anses till stor del ha en samordnande uppgift då de amordnar och ger uppdrag till 
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olika anställda och avdelningar så att alla delar fungerar tillsammans och projektets mål 

uppfylls 

 

Intervjuformuläret är uppdelat i fyra delar med frågor om bakgrund, uppfattningar om att 

arbeta i grupp i allmänhet och att arbeta i en multinationell arbetsgrupp, uppfattningar om 

värderingar i form av nationalitet och kultur och hur kognitivt beteende, uppförande och språk 

påverkar arbetet.  

 

Bakgrundsfrågornas syfte är att ge en allmän uppfattning om respondentens arbetsuppgift, 

utbildning och bakgrund inom Scania. Respondenternas bakgrund inom Scania och tid 

spenderad i en multinationell grupp kan bidra till att arbetet kan fungera smidigare inom den 

multinationella då de har som vana att arbeta på det sättet. Gruppen kan även påverkas av 

respondenternas längd av anställningstid på Scania då deras vana vid Scanias arbetssätt kan 

skilja sig åt.  

 

Frågor om vilken inställning respondenterna har till grupparbete i allmänhet och till arbete i 

en multinationell gruppställdes ställdes för att se hur deras inställning till multinationellt 

arbete är genom att se de styrkor och svagheter som de upplever med det.  

 

För att undersöka hur värderingar påverkar arbetet i den multinationella gruppen har frågor 

ställts om hur arbetsplats och arbetsvanor skiljer sig åt beroende på vilket land en person 

arbetar. Om en person är van vid en annan organisationskultur i sitt hemland kan det påverka 

hur den personen upplever det att arbeta i Sverige. Frågor om hur respondenterna ser på sin 

egen nationalitet och på personer med annan nationalitet har också ställts för att få en 

uppfattning om vilken inställning medlemmarna inom en grupp har till varandra och hur de 

uppfattar varandras nationalitetsdrag. Anledningen till att vi valt att inkludera denna kategori 

är att gruppens funktionalitet kan komma att påverkas av medlemmarnas inställning till 

varandra. Om en viss nationalitet upplever olikheter mellan varandra kan detta få som 

konsekvens att arbetet inom den multinationella gruppen försvåras. Frågorna om värderingar 

och kultur har baserats på ovanstående frågor baseras främst på Hofstedes kulturdimensioner 

och Gestelands teorier om kulturskillnader och annan litteratur som beskriver hur de olika 

nationaliteterna beskrivs i arbetslivet. 
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Frågor om hur kognitivt beteende, uppförande och språk ställdes för att undersöka om dessa 

kan få effekter på gruppen som artikelförfattarna redogör för. En fråga om respondenterna 

upplever det som enklare att utföra vissa typer (där nationalitet inte blir ett lika stort problem) 

av arbetsuppgifter ställdes för att undersöka om nationalitet kan påverka gruppen i olika hög 

grad beroende på arbetsuppgift. 

 

Frågor om integrationsaktiviteter och förbättringar ställdes för att få en uppfattning om till hur 

stor del integrationsaktiviteter anordnas för de anställda och för att få en uppfattning om de 

anställdas förslag till förbättringar. Dessa frågor utgår från (Hambrick, Davidson, Snell & 

Snow) teorier som beskriver sätt att öka integrationen i en grupp.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
I intervjuguiden har utformats så att de ska vara standardiserade. Fördelen med att 

standardisera frågor är att det skapar en struktur i intervjusamtalet och för att det är enklare att 

undvika att intervjupersonen kommer in på sidospår och bort från ämnet. Vidare har frågorna 

varit av öppen karaktär, det vill säga, att vi inte frågat efter specifika händelser utan försökt ge 

intervjupersonerna möjlighet att svara öppet på frågorna med sina egna ord. Anledningen till 

detta var, som nämnts tidigare, att skapa en bild och förståelse för varje intervjupersons 

subjektiva uppfattningar och inte styra intervjun allt för mycket. Det är enligt vår mening 

viktigt att vara medveten om att detta kan tänkas sänka jämförbarheten.(Rosengren & 

Arvidsson, 2001)  

 

Intervjuerna har skett genom personliga intervjuer där vi vid varje intervjutillfälle båda två 

författare varit närvarande. En nackdel med personliga intervjuer är intervjuareffekten som 

innebär att intervjuaren och intervjupersonen omedvetet påverkar varandra vilket kan leda till 

att intervjupersonen exempelvis känner på sig vilka svar som väntas av honom och på detta 

vis påverkar validiteten i undersökningen.(Hellevik, 1977.) Intervjuerna spelades in på band 

så att vi på ett mer tillförlitligt sätt skulle kunna återge intervjupersonernas svar. 

Tillförlitligheten kan tänkas öka då vi kan gå tillbaka och lyssna på svaren fler än en gång och 

samtidigt är två personer som tolkar och diskuterar svaren. 

 

Språket är ytterligare en faktor som kan ge upphov till missförstånd och feltolkningar vid 

intervjuer. Vi genomförde intervjuerna med de tre svenskarna på svenska, vårt modersmål, 

och de resterande på engelska. Vid intervjuerna med de franska respondenterna ändrades 
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intervjuspråket vid vissa tillfällen till franska då respondenterna hade svårigheter med att 

förstå vad som efterfrågades. I och med att engelska och franska inte är vårt modersmål kan 

våra tolkningar av svaren eventuellt inte vara helt korrekta men då vi båda varit närvarande 

och använt bandspelare vid intervjutillfällena minskar risken till feltolkningar enligt vår 

mening.  

 

Läsaren bör även göras uppmärksam på att vi betraktat problemet med �svenska glasögon� 

vilket kan ha påverkat våra tolkningar, främst med hänseende på kulturella skillnader. Den 

svenska kulturen studerades ur ett perspektiv, dvs. inifrån, och den holländska och franska 

kulturen ur ett annat, dvs. utifrån. Vi vill även påpeka att de teorier som används för att 

beskriva de tre nationaliteterna är generaliseringar. Det är viktigt att betona att nationalitet är 

en uppsättning av tusentals individer som alla har sina egna personligheter och karaktärsdrag.  

3.4 Källkritik 
Vi är medvetna om att den information som inhämtats från Scanias hemsida samt 

årsredovisningar kan vara �förskönad� då företag inte anser det lämpligt att visa vilka 

problem som kan finnas inom organisationen utåt. 

 

Vi är även medvetna om att Geert Hofstedes undersökning fått kritik av andra författare. 

Sjögren och Janson (1992) kritiserar bland annat Hofstede för att han gjort sin studie med 

hjälp av data från 60- och 70-talet och har således jämfört data från två olika tidpunkter med 

fyra års mellanrum vilket enligt dem anses vara ett för kort tidsintervall. De menar att 

Hofstedes antaganden om stabilitet således är grundat på hans resonemang och inte på 

empiriskt data. Joynt och Warners kritik mot Hofstede riktas mot möjligheten att generalisera 

Hofstedes resultat till hela nationen då hans undersökning endast är genomförd i ett 

företag.(Sjögren & Janson, 1992)  

 

 

 

 
 



 24

4. Scania  
Scania är ett globalt ledande tillverkningsföretag av tunga lastbilar, bussar samt industri- och 

marinmotorer. Verksamheten bedrivs på över hundra marknader i Europa, Latinamerika, 

Asien, Afrika och Australien. Scania har drygt 28 000 anställda världen över, varav cirka 

12 000 i Sverige. I Sverige finns produktionsenheter i Södertälje, Falun, Luleå, Oskarshamn 

och Sibbhult. Komponenttillverkningen för den europeiska produktionen är idag helt 

koncentrerad till Sverige medan slutmontering sker vid Scanias anläggningar i Södertälje, 

Zwolle i Holland och Angers i Frankrike. (Scanias hemsida, 050501) Scanias företagskultur 

har tre grundläggande värderingar som knyter samman företaget; kunden i fokus, respekt för 

individen och kvalitet.(Scanias årsredovisning, 2003) 

4.1 Nytt lastbilsprogram � början till en multinationell arbetsmiljö 
Under första halvåret av 2004 inleddes en omställning av ett nytt lastbilsprogram i den 

europeiska produktionen. Under omställningen arbetade Scania och leverantörer med att 

identifiera och förebygga störningar innan serieproduktionen inleddes. Speciella 

utvecklingslinjer för provmontering byggdes, för chassier och motorer i Södertälje och för 

hytter i Oskarshamn. Då arbetssättet är gemensamt för samtliga av Scanias 

produktionsanläggningar bjöds medarbetare från produktionsorterna i Frankrike och 

Nederländerna in till Sverige för att tillsammans med svenskar utveckla arbetsmetoderna för 

det nya lastbilsprogrammet. Omställningen var fullbordad vid samtliga komponentverkstäder 

och monteringsanläggningar i februari 2005 (Scanias årsredovisning 2004) men företaget har 

bestämt att fortsätta organisera multinationella arbetsgrupper vid nya 

produktlanseringar.(Palmérus, 050511) 

4.2 MSP- utvecklingslinjen i Södertälje 
MSP är den globala organisation som står för hanteringen av nya introduktioner inom 

produktion. Målet är att förbättra processer och lösa problem som annars kan uppstå i 

produktionen på de ordinarie linjerna. På utvecklingslinjen provas och utvärderas också alla 

nya konstruktioner. Då slutmonteringen av Scanias produkter sker i Södertälje, Zwolle i 

Holland samt Angers i Frankrike, betraktas dessa som kunder av MSP. Av den anledningen 

lånas medarbetare från dessa tre enheter in på korttidskontrakt, som kan sträcka sig mellan tre 

månader upp till två år, av MSP. Syftet är att de ska dela med sig av sina lokala erfarenheter 

samtidigt som de förbereds inför produktionsstarter av nya fordon. Under MSP finns olika 

undergrupper som arbetar med olika typer av arbetsuppgifter (Palmérus, 050511) men denna 
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undersökning fokuseras på tre olika arbetsgrupper; montörer, produktionstekniker samt 

koordinatorer.  

 

Montörer � MSPA 

Avdelning MSPA består av 13 fast anställda och 11 inlånade medarbetare på korttidskontrakt 

som sträcker sig mellan tre till sex månader. Av de inlånade medarbetarna är fem svenskar, 

fyra holländare och två fransmän. Då produktionen är uppdelad på flera områden, areor, 

arbetar en grupp med montering, problemlösning och förbättringar på produkter inom varje 

area. I grupperna ingår det minst en svensk och sedan antingen en fransman eller holländare. I 

en av grupperna är alla tre nationaliteter representerade. Denna grupp består av fyra personer, 

två svenskar, en holländare samt en fransman och är den grupp av montörer som studeras. 

(Palmérus, 050511.) 

 

Förmiddagen ägnas åt att montera komponenter inom utsatt takttid genom att läsa 

instruktioner. Syftet med denna uppgift är att verifiera produkterna så att fel åtgärdas innan 

produkterna sätts in produktion. Eftermiddagarna ägnas åt att diskutera de komplikationer 

som uppkommit vid monteringen. Montörerna deltar även i provmöten där problemlösning 

och förbättringar på produkter i första hand diskuteras med den produktionstekniker som är 

ansvarig för monteringsgruppen. Gruppen består av kollektivanställda.(Palmérus, 050511.) 

 

Produktionstekniker � MSPP 

Avdelningen består av sju produktionstekniker där en fransman och en holländare finns 

representerade. De resterande medlemmarna inom denna grupp är svenskar. 

Produktionsteknikerna arbetar med alla förändringar på arbetsprocessen och utvecklar och 

köper in utrustning och verktyg. Till varje area inom montering är en produktionstekniker 

utsedd och har kontakt med de montörer som arbetar inom ett visst område. 

Arbetsprocesserna hanteras gemensamt av produktionsteknikerna i gruppen. De inlånade 

medarbetarna i denna grupp stannar vanligtvis på avdelningen mellan ett till två år.  Denna 

grupp består av tjänstemän.(Palmérus, 050511.) 

 

Koordinatorer � MSPG 

Inom avdelningen arbetar åtta koordinatorer vars uppgift är att förbereda nya produkter så att 

de går att montera på ett bra sätt. Koordinatorerna har funktionen av en projektledare som ser 

till att de mål som är uppsatta för projektet nås. De är länken mellan konstruktion och 



 26

montering och har ansvaret att försäkra att nya konstruktioner går att montera. Ett exempel på 

en koordinators arbete är att ge en rekommendation till konstruktionsavdelningen att använda 

en viss skruv om det redan finns en monteringsmaskin för denna skruv. Koordinatorernas 

arbetsuppgifter består huvudsakligen av att sammanföra anställda från olika områden som 

behöver diskutera produktutveckling och kan därmed sägas ha en samordnande roll. De 

identifierar vad som behöver göras i projektet och ger uppdrag till de olika avdelningarna. I 

denna grupp ingår för tillfället en holländare och de resterande är svenskar. Kontrakten för de 

inlånade utländska medarbetarna i denna grupp sträcker sig mellan fyra till sex månader. 

Gruppen består av tjänstemän.(Palmérus, 050511.)  

 

 

 

 

 
 

   Södertälje 
         MS 
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          MA 
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              MZ 
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montering.  
 

Area 1, 2, 3, 4 

Figur. 1. (utökat från stycke 4.2) Scanias organisation 



 27

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat i två olika delar, dels beroende på 

nationalitet och dels beroende på arbetsgrupp. Det mest framträdande resultatet var det 

beroende på nationalitet.  

5.1 Resultat beroende av nationalitet 
Nedan presenteras resultatet av de svenska, holländska och franska medlemmarnas 

uppfattningar. 

5.1.1 Inställning till grupparbete och arbete i en multinationell grupp 
Hos samtliga respondenter fanns en positiv inställning till att arbeta i grupp på grund av att  

det går att utbyta kunskap och idéer och hjälpa varandra att lösa problem.  

Hos alla respondenter fanns en positiv inställning till arbete inom en multinationell grupp. De 

fördelar som finns med att arbeta i en multinationell arbetsgrupp är att det går att ha ett väldigt 

stort utbyte av varandra då det finns tillgång till olika nationaliteters infallsvinklar, anser 

samtliga respondenter. Samtliga respondenter anser att språket är den främsta svagheten i att 

arbeta i en multinationell grupp i och med att ingen har engelska som modersmål. Det 

upplevdes därmed finnas fler styrkor än svagheter med att arbeta i en multinationell 

arbetsgrupp enligt samtliga respondenters mening. 

5.1.2 Värderingar  
 
Skillnader mellan arbetsplatser och arbetsvanor  
Scania i sig försöker ha samma företagskultur i alla länder som företaget verkar i men i och 

med att företagskulturen blir präglad av den nationella kulturen upplever respondenterna att 

det går att finna skillnader i organisationskultur och arbetssätt inom Scania i Sverige, 

Nederländerna och Frankrike. 

 

Scania i Sverige 

Samtliga svenska respondenterna uppfattar sin arbetsplats på Scania som decentraliserad och 

icke-hierarkisk. Chefen arbetar nära de anställda och det förekommer en öppen dialog mellan 

alla. Det finns mer informella regler än formella och företagets värderingar, där respekt för 

individen utgör en stor del, efterföljs. De anställda har relativt fria arbetsuppgifter bara de 

uppfyller de mål som är uppsatta och de är inte så hårt styrda. Konsensus vid beslut och 

medbestämmande är viktigt. Möten anordnas ofta för att gemensamt diskutera problem och 

lösningar. 
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Scania i Frankrike 

De båda franska respondenterna anser att deras arbetsplats i Scania Frankrike är annorlunda. 

Den franske produktionsteknikern upplever i hög grad det att vara mer hierarkiskt vilket 

medför att kommunikationen går långsammare då den måste gå igenom flera nivåer innan den 

når chefen. Den franske montören upplevde inte att det var lika stora skillnader i hierarki. De 

var överens om att de i Frankrike inte diskuterar på samma sätt som i Sverige innan de fattar 

beslut och ofta tar chefen beslut som alla underordnade förväntas lyda utan att få ifrågasätta. 

Det finns inte heller en lika stor betoning på medbestämmande och konsensus. De 

underordnades arbetsuppgifter är mer specificerade och uppstyrda vilket bidrar till att de är 

mindre fria i sitt arbetssätt. Scanias värderingar efterföljs inte alltid i lika stor grad som i 

Sverige. �Men de har en del svenska chefer som arbetar på Scania Frankrike som försöker 

ändra organisationskulturen lite och komma med idéer fast i och med att företaget verkar i 

den franska kulturen blir det svårt�, anser den franske produktionsteknikern. Arbetsklimatet 

är inte lika hårt i Sverige som i Frankrike och stress används inte för att driva på de anställda, 

som ofta används i franska företag. Båda fransmännen anser på grund av detta att det är 

positivt att arbeta i Sverige. En nackdel är dock enligt deras mening att chefen ibland inte ger 

ett exakt svar och talar om vad de ska göra som de är vana vid i Frankrike.  

 

Scania i Nederländerna 

De holländska respondenterna anser att deras arbetsplats i Nederländerna är mer lik den 

svenska och det inte går att finna stora skillnader dem emellan. De finner dock det vara lite 

mer hierarki i Nederländerna och enligt den holländske koordinatorn så markerar chefen mer 

sin position i Scania, Nederländerna än i Sverige. När det gäller medbestämmande finns inga 

märkbara skillnader mellan Nederländerna och Sverige anser de holländska respondenterna. 

En skillnad är dock att diskussionerna ofta är avsevärt kortare i Nederländerna än i Sverige.  

 
Skillnader i nationalitetsuppfattning 

 

Svenskar 

De svenska respondenterna beskriver den typiske svensken som ganska tyst, tråkig, försynt 

och språkkunnig. I arbetslivet är han hårdarbetande, idog och tar sina arbetsuppgifter på 

allvar. Svensken är van att arbeta i en decentraliserad organisation där konsensus är betonat. 
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De franska respondenterna anser att svenskar inte är öppna till en början och inte tar kontakt 

först, men efter att ha arbetat med dem ett tag så öppnar de upp sig.  

De holländska respondenterna beskriver svenskar som vänliga och hårt arbetande. Enligt den 

holländske koordinatorn är svenskar inte så öppna och mer för sig själva.  

Den nationalitet som de svenska respondenterna skulle föredra att arbeta med är holländare på 

grund av att de är lika i arbetssätt och mentalitet.  

 

Holländare 

Holländare uppfattas av samtliga respondenter som öppna, sociala och pratvänliga. �We are 

easy guys�, anser den holländske produktionsteknikern. De franska och svenska 

respondenterna uppfattar holländare att ta mycket plats och snabbt vilja avsluta en 

arbetsuppgift. �Holländaren är stor på alla sätt, han syns och tar plats och är alltid en 

förhandlare. Han kör på och tänker att nu ska det igenom och trycker på. Det som ska göras 

ska göras till varje pris. Löser problemen men sen hur man löser dem kanske inte är så 

viktigt�, anser den svenske koordinatorn. Holländare vill också ta snabba beslut anser de 

holländska respondenterna. �The meeting culture you have here ni Sweden is also very 

different. A lot of meetings and not always making decisions on their meetings. There is 

always a meeting after the meeting where they make the decisions. In Holland we make 

decisions on the meetings. Swedes have to be really sure before they can make a decision 

here�, anser den holländske produktionsteknikern.  

 

Holländare är i allmänhet rättframma och rakt på sak och är inte rädda för att ifrågasätta anser 

de holländska respondenterna. Chefen säger mer rakt ut vad han tycker är bra eller dåligt till 

de anställda, anser de holländska respondenterna. �You don�t have to go around wondering 

what the boss thinks of your work in Holland as here in Sweden�, menar den holländske 

koordinatorn vilket kan upplevas som svårt. Den nationalitet som holländare skulle föredra att 

arbeta med är svenskar då de anser att de är mest lika, både på sättet att arbeta och för att de 

tänker lika.  

 

Fransmän 

Fransmän uppfattas av alla respondenter och av fransmännen själva som lugna och noggranna 

arbetare som bryr sig mer om kvalitet än kvantitet. �De är inte så pratsamma utan är mer för 

sig själva även om de är hjälpsamma om man frågar dem�, anser den svenske montören. De 

är vana vid hierarki och vid att chefen bestämmer mer enväldigt. �De går mer åt samma håll 
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om de får direktiv från ledaren�, menar den svenske produktionsteknikern. Enligt den 

svenske produktionsteknikern kan fransmän ibland säga ja men sedan inte utföra 

arbetsuppgifterna om man inte påminner honom. Den nationalitet som de franska 

respondenterna skulle föredra att arbeta med är svenskar, just för att de är lugna och 

noggranna och gärna diskuterar problem. Fransmännen anser att det är positivt att svenskar 

har möten så att de kan diskutera om det uppstår problem och komma fram till en lösning 

tillsammans. 

5.1.3 Kognitivt beteende 
Samtliga respondenter anser att de kan bidra med kunskap till sina respektive arbetsgrupper 

om hur de utför arbetsuppgifterna i deras hemland. De tre svenska gruppmedlemmarna anser 

att de som svenskar kan bidra med konsensustänkande till sina grupper. De holländska 

respondenterna anser sig vara sociala och lättsamma och anser att de kan lätta upp 

arbetsstämningen i sina respektive grupper. De franska respondenterna anser att de som 

fransmän kan bidra noggrannhet.  

5.1.4 Uppförande 
Holländarnas och svenskarnas uppfattning om fransmännens punktlighet skiljde sig beroende 

på vilken grupp de tillhör. I två av tre grupper var de holländska och svenska respondenterna 

ense om att fransmän alltid kommer sent till möten. De franska respondenterna anser sig 

själva vara väldigt punktliga. 

Ingen av samtliga respondenterna har märkt av några tydliga skillnader i temperament hos de 

olika nationaliteterna. Fransmännen uppfattas av samtliga svenskar och holländare som lugna 

eftersom de ofta sitter tysta på möten. Men värt att tillägga är dock att enligt den holländske 

produktionsteknikern kan hans franske kollega ibland visa sitt temperament/frustration på 

möten genom att ge ifrån sig höga suckningar.  

 

Holländarnas sätt att konversera medför att de av de svenskarna och fransmännen uppfattas ha 

en mer självsäker attityd. Ingen av samtliga tillfrågade respondenterna har uppmärksammat 

några skillnader i kroppsspråk mellan de olika nationaliteterna. 

5.1.5  Språk 
De tre svenska gruppmedlemmarna anser att nackdelen med att använda engelska som 

arbetsspråk är att diskussionerna blir mer komplicerade än vad de egentligen är och att kan 

kännas problematiskt att diskutera problem som enbart berör de svenska gruppmedlemmarna 
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på ett annat språk. �Ibland brukar folk på möten berätta väldigt kortfattat för utlänningen vad 

de ska säga och vilka de berör och fråga om det är okej att de tar det på svenska. Sen så 

pratar man på svenska och löser det. Det kan vara enkla grejer som blir så mycket mer 

komplicerade när man väl börjar prata engelska, hitta vissa ord och sådär�, menar den 

svenske produktionsteknikern. Den svenske koordinatorn påpekar att �den tekniska biten är 

lätt att prata om men när det gäller personliga relationer så räcker inte språkkunskaper och 

man får stå med dumstruten. Du kommer att ge ett kompetent intryck om man står säker och 

kan säga sin åsikt på engelska. Ibland orkar man inte hänga med i diskussionen och surfar 

uppe på istället.�  

 

Samtliga holländska respondenter anser att de inte ges möjlighet till att delta i diskussionerna 

under mötena lika aktivt som de skulle vilja då arbetsspråket ofta kan ändras under mötenas 

gång. De påpekar att det på mötena kan talas engelska under de första 5-10 minuterna men att 

diskussionerna ofta kan övergå till svenska vilket gör det blir svårt att bidra med någon 

kunskap eftersom de inte kan förstå vad som diskuteras. �The language is a weakness. You 

don�t always understand everything and I also go to Test assembleys and there are also 

designers there and they speak English for five minutes and then start speaking in Swedish. In 

the beginning I didn�t understand anything but now it is better. But some little respect from 

their side would be good. They know that we are on the MSP and that we are an International 

group and of course it is easy to explain somthing in Swedish to your Swedish collegees. But 

sometimes it is also important for me as a Process engineer that I know what the problem is�, 

menar den holländske produktionsteknikern.  

 

De två franska respondenterna hade inga direkta åsikter om huruvida språket utgjorde ett 

hinder för dem eller inte. Visserligen påpekar dem att det var svårare att uttrycka sig i början 

men att det är bättre nu och enligt den franske montören så går det alltid att hitta sätt att 

kommunicera på, exempelvis genom kroppsspråk. De svenska och holländska respondenterna 

upplever däremot fransmännens språkkunskaper som mer bristfälliga och menar att det är 

väldigt svårt att kommunicera med fransmän på grund av att de inte förstår engelska på ett 

lika bra sätt. De är eniga om att fransmän verkar ha en lägre grundnivå i engelska. Den 

holländske montören kommenterade fransmäns bristande språkkunskaper i engelska med �if 

you tell a French person to do something he will say yes and then walk around for half an 

hour not knowing what he was suppose to do�. Enligt produktionsledaren för montörerna är 

det svårt att hitta fransmän som talar god engelska. Om de inlånade franska medarbetarna inte 



 32

vågar prata med någon eller kan uttrycka sig på engelska, kan de inte heller ta med sig någon 

information hem vilket medför att företagets syfte med att införa multinationella 

arbetsgrupper mister sin innebörd.  

5.2 Resultat beroende av typ av arbetsuppgifter 
Nedan presenteras de skillnader som fanns mellan montörer, produktionstekniker och 

koordinatorer. Det uppkom få märkbara skillnader i resultatet mellan typ av arbetsuppgifter än 

resultat beroende på nationalitet. 

 

5.2.1 Inställning till grupparbete och arbete i en multinationell grupp 
Enligt den svenske koordinatorns mening är det �lättare att nå målet om man bara jobbar 

med svenskar� men �sen kan kvaliteten bli både sämre och bättre�. Han skulle föredra att 

arbeta i en nationell grupp för tillfället för att arbetet går smidigare om det enbart finns 

svenskar representerade i gruppen.  

5.2.2 Uppförande 
Inom monteringsgruppen upplever både den svenske montören och produktionsledaren att 

fransmän är bättre på punktlighet.  

5.2.3 Språk 
Inom monteringsgruppen märks skillnaden av i utförandet av olika arbetsuppgifter. När 

gruppen monterar på förmiddagarna vet alla vad som ska göras eftersom alla montörer 

monterar på samma sätt på samtliga monteringsanläggningar inom Scania. Samarbetet inom 

gruppen fungerar då smidigt och språket utgör ett mindre hinder. Men under eftermiddagarna 

när gruppen deltar på provmöten blir skillnaderna i språk mer märkbara. De båda 

koordinatorerna upplevde det som svårigheter med språket. Den svenske koordinatorn 

upplevde det som svårt med språket vid samordning av de anställda och den holländske 

koordinatorn upplevde det som svårt eftersom han var i kontakt med flera olika avdelningar. I 

designavdelningen till exempel så var de inte vana vid att arbeta med utländska anställda så de 

var inte vana vid att prata engelska utan pratade svenska till största del på mötena.  

5.3 Integrationsaktiviteter och förbättringsförslag 
En gång per halvår när alla inlånade medarbetare anlänt ordnas en aktivitet av Scania för 

samtliga på MSP i syfte att medlemmarna skall lära känna varandra. En gång i månaden 

anordnas en aktivitet inom respektive grupp. Den svenske koordinatorn påpekar att det kan 
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vara svårt för svenskarna att delta i aktiviteter lika aktivt som de utländska på grund av att de 

har sina familjer i Sverige.  

 

Enligt den svenske koordinatorn skulle grupparbetet kunna förbättras om de utländska 

medarbetarna hade bättre kunskaper i engelska och att de innan de börjar arbeta i Sverige. 

Han anser även att de som lånas in från andra länder inte bör stanna en kortare period än sex 

månader då �det blir en trötthet i organisationen att lära känna nya personer. För att driva 

organisationens arbete framåt så tar det några månader. Om de stannar i korta perioder tär 

det lite och det blir omstart hela tiden�. Ledaren för monteringsgruppen anser däremot att 

anledningen till att montörer inlånas upp till sex månader är att de kan glömma bort hur det är 

att arbeta på sina arbetsplatser i hemländerna om de stannar längre.  
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6. Analys 
I detta avsnitt analyseras undersökningens resultat utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

och vi redogör för våra egna resonemang. Eftersom det upplevdes finnas större skillnader 

mellan svenskarnas, holländarnas och fransmännens uppfattningar läggs en större vikt på att 

analysera dessa. Läsaren bör göras uppmärksam på att skillnader mellan arbetsuppgifter 

utgör en mindre del av analysen. 

6.1 Analys beroende på nationalitet 
I denna analys lyfts de skillnader som upplevdes finnas mellan svenskar, fransmän och 

holländare fram och analyseras. 

6.1.1 Inställning till grupparbete och arbete i en multinationell grupp 
Alla respondenter var positivt inställda till att arbeta i grupp vilket får en positiv effekt på 

arbetet inom deras respektive grupper. Om de haft en negativ inställning till grupparbete 

skulle deras inställning till arbete i en multinationell grupp vara svårare att urskilja. 

 

Hos samtliga respondenter fanns även en positiv inställning till arbete i en multinationell 

grupp. Anledningen till att de inlånade utländska medlemmarnas positiva inställning till 

arbete i multinationell grupp kan vara att de ser det som en ära att få möjlighet till att komma 

till Sverige och arbeta med produktutveckling inom MSP. I deras hemländer arbetar de enbart 

med montering eller förbättringar på redan existerande produkter medan de i Sverige får 

möjlighet till att bidra till ny produktutveckling. De upplevde att det fanns fler styrkor än 

svagheter med att arbeta i en multinationell och att språket utgjorde det största hindret. 

6.1.2 Värderingar  
 
Skillnader mellan arbetsplatser och arbetsvanor  
 
Scania Sverige 
Scania Sveriges organisationskultur upplevdes av samtliga respondenterna vara 

decentraliserad och ha en informell ledning med betoning på medbestämmande, vilket är i 

enlighet med Hofstedes och teori om svenska arbetsplatser.  

 
Scania Holland 
Det upplevdes inte finnas någon större märkbar skillnad i arbetsplats med fokus på 

organisationskultur mellan de holländska och svenska respondenterna. I Holland upplevdes 

det finnas något mer hierarki mellan olika maktnivåer men denna skillnad ansågs vara 
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obetydlig. Detta är i enighet med Hofstede som beskriver holländare och svenskar som 

relativt lika varandra i de tre dimensionerna maktdistans, osäkerhetsundvikande och 

femininitet. De holländska medlemmarna upplever att det är lätt att arbeta i Sverige på grund 

av att arbetsplatsen är så lika vilket kan tänkas bidra till att det underlättar arbetet i den 

multinationella gruppen.  

 

Scania Frankrike 

De franska medlemmarna däremot har upplevt betydligt större skillnader i jämförelse med sitt 

hemland då de i Frankrike ansåg att det fanns ett större avstånd mellan olika maktnivåer, det 

var mer hierarki, formella regler, enväldiga beslut från chefen och mer specificerade 

arbetsuppgifter. Detta är i enlighet med Hofstedes teori om att maktdistans och 

osäkerhetsundvikande är större i Frankrike. Även fast Scania är ett svenskt företag som verkar 

i Frankrike upplevdes den franska kulturen prägla företagskulturen. Fransmän kan därmed 

tänkas ha svårare att anpassa sig till den multinationella gruppen då de i sitt hemland är vana 

vid ett visst arbetssätt och en organisationskultur präglad av fransk kultur. De franska 

medlemmarna hade däremot en positiv inställning till det svenska sättet att arbeta och att 

betonade att de trivdes mycket bra på Scania Sverige så det bidrar till att de ser positivt på 

arbetet i den multinationella gruppen. Det enda som de egentligen ansåg vara ett problem var 

att chefen inte gav tydliga svar, vilket de är vana vid i Frankrike. Detta kan ses som en 

svårighet i arbetet.  

 

Eftersom de inlånade holländarna och fransmännen arbetar på Scania i sitt hemland och på så 

sätt känner till företaget och arbetssätt kan det bidra till att de upplever mindre svårigheter 

med att arbeta i den multinationella gruppen i Sverige, även om företagskulturen till viss del 

skiljer sig åt. 

 
Skillnader i nationalitetsuppfattning 
 

Svenskar 

Svenskar beskrevs av medlemmarna som tystlåtna, försynta, vänliga och att de tar sina 

arbetsuppgifter på allvar. De var också vana vid decentralisering och informell ledning vilket 

är i enlighet med Hofstede och Herlitz beskrivningar om svenska nationalitetsdrag. Båda 

fransmännen och två holländare upplevde det som svårt att få kontakt med svenskarna i 

början. Detta kan tänkas vara en aning svårt för de utländska medarbetarna i början. Av 
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undersökningen framkom att de svenska medlemmarna föredrar att arbeta med de holländska 

på grund av att de upplever det som enklare att kommunicera med dem vilket kan bero på att 

de har en liknande mentalitet vilket Hofstedes teorier också beskriver. 

 

Holländare 

Holländare ansågs av de svenska och franska medlemmarna att �ta stor plats� och använda 

mer rättfram kommunikation. De föredrog att arbeta i en snabbare arbetstakt och fatta beslut 

snabbt vilket ibland skapar en irritation hos de övriga medlemmarna. Detta kan anses påverka 

gruppen negativt då de svenska och franska medlemmarna föredrar längre diskussioner för att 

tillsammans nå enighet. De holländska medlemmarna påpekade att de upplevde svenskarnas 

beslutsfattande som väldigt långsamt vilket de kunde uppleva som frustrerande. De 

holländska medlemmarna upplevde det också som annorlunda att svenskarna inte öppet 

kritiserade de anställda med negativ och positiv kritik, t.ex. cheferna sade inte så mycket rakt 

ut vad de tyckte om deras arbete, vilket medförde att de länge kunde vara omedvetna om hur 

deras arbetsinsatser uppfattas. Detta kan bidra till att arbetet i gruppen påverkas negativt även 

om holländarna var positiva på alla andra sätt till arbetet. 

 

Fransmän 

Fransmännen ansågs av de övriga medlemmarna att vara lugna, noggranna och mindre 

pratsamma. Enligt teorier om franska nationalitetsdrag beskrivs fransmän dock som 

temperamentsfulla och ständigt villiga till att argumentera. En anledning till att fransmännens 

nationella karaktärsdrag var mindre märkbara kan bero på deras bristande språkkunskaper i 

engelska vilket kan bidra till att de inte kan framstå som lika uttrycksfulla då de har 

svårigheter att förstå vad som diskuteras under mötena. En annan orsak till fransmännens 

försiktighet kan vara att de känner sig osäkra då de inte befinner sig i sitt hemland vilket kan 

medföra att de inte visar sin karaktär i lika stor utsträckning. En tredje orsak kan vara att dessa 

två fransmän inte är representativa för den allmänna nationalitetsuppfattningen för fransmän. 

6.1.3 Skillnader i kognitivt beteende 
I och med att gruppmedlemmarna med olika nationaliteter generellt innehar olika kunskap, 

antaganden och beteende kan de tre olika grupperna påverkas av både medlemmarnas 

nationalitetsdrag samt av den kunskap de besitter om förhållanden i sina hemländer.  

Det är av just den anledningen som MSP lånar in medarbetare från Södertälje, Zwolle och 

Angers så att de kan dela med sig av sina lokala erfarenheter samt ta med sig kunskap tillbaka 
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till Scanias monteringsanläggningar. De tre svenska medlemmarna ansåg att de som svenskar 

kan bidra med konsensustänkande vilket Hofstede lyfter fram i sin undersökning där Sverige 

betraktas vara det mest feminina landet. Gestelands beskrivning av holländare och Landners 

skildring av fransmän går ihop med de holländska och franska respondenternas uppfattningar. 

6.1.4 Skillnader i uppförande 
Inom både produktionsteknikergruppen och koordinatorsgruppen ansåg de svenska och 

holländska gruppmedlemmarna att fransmän har en tendens till att komma sent till möten 

vilket kan bero på att deras tidsuppfattning är polykronisk och de ser tiden som mer tänjbar 

och flexibel. En anledning till att de holländska och svenska medlemmarna var bättre på 

punktlighet kan bero på att de har ett monokroniskt förhållande till tid vilket gör att 

punktlighet blir viktig då de strävar efter effektivitet. 

Temperament ansågs av samtliga gruppmedlemmar inte vara lika framträdande som 

punktlighet. Fransmän beskrivs i teorier om franska nationalitetsdrag som temperamentfulla 

men som nämnts tidigare kan språk och utlandsvistelse orsaka att deras temperament inte 

uppvisas i lika stor utsträckning. 

 

En annan skillnad i uppförande som uppmärksammades av de svenska gruppmedlemmarna 

var holländarnas sätt att konversera. I och med att de pratar mycket och högt bidrar deras sätt 

att konversera till att de uppfattas ha en självsäker attityd av de svenska medlemmarna. 

 

Skillnader i kroppsspråk mellan olika nationaliteter har av medlemmarna inte 

uppmärksammas. Det kan bero på att alla medlemmar kommer från länder som finns i Europa 

och att skillnader i kroppsspråk kan vara mer framträdande vid möten mellan individer från 

olika kontinenter. 

6.1.5 Skillnader i språkkunskaper 
Samtliga medlemmar förutom de två fransmännen ansåg att språket utgjorde det största 

hindret i sina respektive grupper. De svenska medlemmarna ansåg att diskussionerna blev mer 

komplicerade vid användningen av engelska vilket kan bero på att de har svenska som 

modersmål och därmed kan känna sig osäkra när de ska uttrycka sig på engelska vilket 

medför att det blir mer komplicerat för dem kommunicera. De anser även att diskussionerna 

kan komma att bli ytliga på engelska vilket kan medföra att ingen riktigt förstår på djupet  

När komplicerade tekniska processer diskuteras vilket kan få negativa effekter på 

effektiviteten inom gruppen. En anledning till diskussionernas övergång från svenska till 
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engelska kan vara gruppens sammansättning av nationaliteter. Eftersom majoriteten av 

medlemmarna inom grupperna är svenskar och då det endast finns en holländare och 

fransman representerad i varje grupp kan det uppfattas som enklare att göra sig förstådd på 

svenska. De svenska medlemmarna kan därmed komma att befinna sig i en problematisk 

situation: att antingen få majoriteten, dvs. svenskarna, att förstå problemen grundligt eller att 

prioritera minoriteten vilket medför till att samtliga medlemmar förstår problemen på en ytlig 

nivå vilket får negativa följder på gruppernas arbete. 

 

De tre holländska medlemmarna upplevde frustration och avsaknad av respekt över att de inte 

gavs möjlighet till att delta lika aktivt som de velat i diskussionerna under mötena då 

arbetsspråket kunde komma att ändras under mötenas gång. Enligt Gesteland (1999) uppfattas 

holländare vara öppna och pratsamma vilket kan vara en anledning till deras gemensamma 

ståndpunkt i detta avseende. De vill göra sig hörda men ges inte möjlighet till det. 

 

Anledningen till att fransmännen inte upplevde språket som ett lika stort problem kan 

möjligtvis bero på att de anser sig vara för stolta för att erkänna att de har svårigheter med 

språket. De ansågs av samtliga svenska och holländska medlemmar ha den lägsta grundnivån 

och delta minst på mötena. Av detta resultat att döma bör fransmännen uppleva språket att 

utgöra det största hindret för deras deltagande i grupperna. Anledningen till att fransmännen 

oftast uppfattas vara tysta och lugna på mötena kan därmed bero på deras bristande kunskaper 

i engelska. De känner att de inte har tillräckliga kunskaper i språket och väljer då att inte säga 

något. Detta medför således att deras motivation till att delta i diskussionerna är låg.  

6.2 Analys beroende på arbetsuppgift 
Nedan presenteras en analys av de skillnader som fanns mellan grupperna beroende på 

arbetsuppgift. Analysen inleds med en allmän beskrivning av gruppernas arbetsuppgifter för 

att sedan lyfta fram de faktorer inom nationalitet som påverkar arbetsuppgift. 

6.2.1 Gruppernas arbetsuppgifter 
Montörernas arbetsuppgifter, som dels består av att montera och dels av att arbeta med 

problemlösning och förbättringar på produkter inom olika areor kan definieras främst som 

problemlösande arbetsuppgifter. Montörerna upplevde inte att de kulturella skillnader som 

finns mellan de olika nationaliteterna påverkade gruppen i lika stor utsträckning vid 

monteringen. Detta instämmer med Hambrick, Davidson, Snell och Snows teorier om att det 

är grupper som arbetar med problemlösning som angrips minst av skillnader i nationalitet. 
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Produktionsteknikerna kan anses ägna sig åt både kreativa arbetsuppgifter och 

problemlösande arbetsuppgifter då de arbetar med förändringar på processen och utvecklar 

och köper in utrustning och verktyg. De kan därför tänkas ha fler svårigheter i arbetet än 

montörerna enligt teorin. Koordinatorernas arbetsuppgifter är till största del av en 

samordnande karaktär. Enligt Hambrick, Davidson, Snell och Snows artikel påverkas grupper 

som arbetar med samordnande uppgifter mest negativt av skillnader i nationalitet. 

6.2.2 Inställning till grupparbete och arbete i en multinationell grupp 
Den svenske koordinatorn föredrog att arbeta i en enbart nationell grupp på grund av att det 

då enligt hans mening är enklare att nå målet. Anledning till att det hos den svenske 

koordinatorn fanns mindre positiv inställning till arbete i en multinationell grupp kan därmed 

bero på att hans arbetsuppgift till största del är samordnande.  

6.2.3 Skillnader i uppförande 
Inom monteringsgruppen fanns en uppfattning om att fransmän är punktliga till monteringen 

men sena till mötena. En anledning till att fransmännens punktlighet skiljde sig beroende på 

arbetsuppgift kan vara att fransmän som arbetar med montering känner sig mer bundna av 

regler i och med att de kommer från ett land med högt osäkerhetsundvikande. När de deltar 

vid mötena kan de betrakta sina arbetsuppgifter som mer fria vilket kan leda till att de får en 

annan inställning till punktlighet. 

6.2.4 Skillnader i språkkunskaper 
Montörerna upplevde inte språket att utgöra ett lika stort hinder vid montering. Detta kan bero 

på att de har mer rutinerade arbetsuppgifter vilket bidrar till att det uppfattas som enklare att 

kommunicera då deras problemlösningsmetod är gemensam.  

Koordinatorerna interagerar personer från flera olika avdelningar vilket innebär att de har ett 

större behov av att ha en flytande kommunikation för att effektivisera deras arbete. Om vissa 

personer från konstruktionsavdelningen har svårt att kommunicera på engelska påverkas 

koordinatorerna mest negativt.  

6.3 Integrationsaktiviteter och förbättringsförslag 
Genom de observationer som gjorts om nationalitets inverkan på de olika grupperna inom 

MSP redogörs i detta avsnitt olika förbättringsförslag utifrån medlemmarna, teorierna samt 

uppsatsförfattarnas egna perspektiv.  
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Eftersom språket upplevdes utgöra det främsta hindret av samtliga respondenter 

rekommenderas Scania att anordna språkkurser i engelska för samtliga medarbetare som finns 

representerade i de olika arbetsgrupperna inom MSP. Om alla gruppmedlemmar får bättre 

kunskaper i engelska kommer risken att mötena övergår till svenska att minska. Tonvikten bör 

läggas på språkkurser för de franska medlemmarna eftersom de upplevdes ha den lägsta 

grundnivån i engelska. 

 

Den svenske koordinatorn ansåg även att de medarbetare som inlånas till koordinatorsgruppen 

bör stanna i Sverige i minst sex månader då det tar några månader att driva organisationens 

arbete framåt. Detta visar på att tid spenderad tillsammans har en roll i hur nationella 

skillnader påverkar en grupp. Medlemmarna i koordinatorsgruppen bör eventuellt stanna en 

längre period än sex månader då de kan anses arbeta med svårare arbetsuppgifter som kräver 

lättlöpande interaktion mellan medlemmarna. Montörerna upplevs inte ha ett lika stort behov 

av att anpassa sig till varandra vilket innebär att sex månader kan anses vara tillräcklig tid. 

 

Gruppmedlemmarna kan komma att känna sig mer integrerade i sina arbetsgrupper om Scania 

anordnar fler aktiviteter i början när medarbetarna precis anlänt. Speciella aktivitetsdagar på 

arbetstid skulle kunna organiseras när arbetet skall inledas vilket kan komma att bidra till en 

positiv inverkan på gruppen då medlemmarna lär känna varandra bättre. Dessa aktivitetsdagar 

bör hållas under arbetstid då de svenska medlemmarna kan delta i större utsträckning. 

Förutom aktivitetsdagarna bör fler informella aktiviteter anordnas så att medlemmarna får en 

bättre gruppsammanhållning och blir mer integrerade i sina arbetsgrupper. 

 

En annan lösning kan vara införandet av språkrör, för varje grupp, som kan tala för gruppen. 

Dessa språkrör bör ha goda kunskaper i engelska samt i holländska och franska vilket kan 

medföra att alla gruppmedlemmar kan framföra sina åsikter genom språkröret. Detta 

förutsätter att dagordning för mötena finns tillgänglig en period innan de ska hållas. 

Medlemmarna har på så vis möjlighet att framföra sina åsikter till språkröret som kan 

presentera dessa på mötena om medlemmarna inte skulle få möjlighet till det. 
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7. Slutsats och avslutande diskussion 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras våra slutsatser av den genomförda undersökningen. 

7.1 Slutsats 
Arbetet inom den multinationella gruppen ansågs till största del fungera relativt väl vilket 

medför till att medlemmarna inom grupperna upplevde fler styrkor än svagheter med att 

arbeta i en multinationell arbetsgrupp. De utländska medlemmarna upplevde det som positivt 

att få möjlighet till att komma till Sverige och vara med och utveckla Scanias nya produkter. 

Detta kan vara ännu en anledning till deras positiva inställning till gruppen. 

Att samtliga gruppmedlemmar arbetar på ett företag och därmed har kunskap om arbetssättet 

inom Scania minskar upphovet till problem som kan tänkas uppkomma av att arbeta på ett 

annat företag i ett annat land. 

 
Det vi har kommit fram till i denna studie är att den faktor som främst bidrar till att minska 

effektiviteten i de multinationella gruppernas arbete är språket. Medlemmarnas grundnivå i 

engelska upplevdes skapa svårigheter i kommunikationen inom gruppen. För holländska 

medlemmarna skapas kommunikationssvårigheter på grund av att svenskarna under de möten 

som organiseras växlar mellan att prata på svenska och engelska. De betraktar detta som en 

avsaknad av respekt ifrån svenskarnas sida och kan inte bidra till diskussionerna. De svenska 

medlemmarna upplevde svårigheter med att förklara och diskutera arbetsprocesser på 

engelska då diskussionerna ofta kan komma att bli ytliga. De kan inte framföra sina åsikter 

och diskutera lika ingående på engelska som de skulle ha kunnat på svenska vilket medför att 

ingen i gruppen får en helt korrekt förståelse för problemen. De franska medlemmarna 

upplevdes ha den lägsta grundnivån i engelska vilket bidrog till att de ibland haft svårigheter 

till att uttrycka sig och förstå. Det blir därmed svårare för dem att bidra till diskussionen och 

utvecklingsarbetet. 

 

De olika nationaliteternas arbetssätt och vana vid arbetsform var en annan faktor som kan 

tänkas påverka arbetet i den multinationella gruppen. Holländarna var vana vid en snabb 

arbetstakt i den mening att de vill ta snabba beslut. De hade därmed inte som vana att föra 

diskussioner i lika hög grad som svenskarna vid problemlösning och beslutsfattande. I 

Nederländerna avslutas alltid ett möte med beslutsfattande medan det i Sverige kunde hållas 

flera möten på rad innan de kom fram till en lösning och beslut fattades. De holländska 

medlemmarna hade ibland svårt att förstå svenskarnas långsamma beslutsfattande vilket 
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ibland skapade frustration hos dem. Holländarna var även vana vid en öppen dialog på så vis 

att de anställda i företaget fick mer öppet kritik på sitt arbete vilket medförde att de visste om 

hur de presterade. I Sverige ansåg främst de holländska tjänstemännen att de fick gå runt och 

undra länge vad de överordnade ansåg om deras arbete.  

Det som fransmännen uppfattade som svårt i det svenska arbetssättet var att chefen inte alltid 

gav ett klart och tydligt svar. I Frankrike är de vana vid att få mer tydligt definierade direktiv 

och de upplevde svårigheter med att arbeta enligt det mer fria svenska arbetssättet. 

Fransmännen upplevde dock det mer svenska sättet att arbeta på Scania Sverige med mer 

decentralisering, mer informella regler och betoning på medbestämmande som positivt. 

Holländarna ansåg också Scania Sveriges arbetssätt och arbetsorganisering som positiv och 

lik deras hemlands vilket bidrar positivt till arbetet i den multinationella gruppen. 

 

Betydelsen av de olika nationaliteternas uppförande för gruppernas arbete kunde inte 

analyseras med hänsyn tagen till effektivitet då respondenterna inte redogjorde för hur de 

upplevde att uppförande påverkade gruppen. Enligt våra antaganden kan fransmännens 

punktlighet bidra till en viss frustrering men detta framkom inte i resultatet.  

Det fanns inga utmärkande skillnader mellan nationaliteterna beträffande temperament och 

kroppsspråk och dessa syntes inte påverka arbetet inom gruppen. 

 

Det upplevdes enligt medlemmarna som enklare att samarbeta beroende på vilken 

arbetsuppgift de utförde. Montörerna upplevde att arbetet gick smidigast när de löste 

problemlösande uppgifter vid monteringen. Koordinatorerna uppmärksammade fler 

svårigheter vilket kan tyda på att kulturella skillnader blir mer uppmärksammande vid 

utförande av samordnande uppgifter.  

7.2 Avslutande diskussion 
Den största faktorn som försvårar gruppens arbete var språket. De kulturella skillnaderna 

ansågs således inte påverka arbetet i en lika hög grad. Undersökningens resultat kan anses 

bero på ett flertal olika faktorer. För det första, kan detta bero på att det inte finns stora 

skillnader mellan den svenska, holländska och franska kulturen. De tre länderna är alla 

belägna i Europa och i västvärlden och har relativt liknande levnadssätt. De är till exempel 

alla individualistiska och enligt Hofstede är holländare och svenskar nära varandra i de fyra 

olika dimensionerna. Enligt andra teoretiker och också genom de resultat vi fick fram så är 

också holländare och svenskar lika varandra många sätt. Detta bidrar till att det inte går att 
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uppmäta stora skillnader dem emellan. Fransmän beskrivs däremot enligt Hofstede och andra 

teoretiker   

Som mer annorlunda vilket kan tänkas påverka den multinationella gruppen i en större 

utsträckning. De fransmän som intervjuats visade sig inte överensstämma med den bild av 

fransmän som finns i olika författares beskrivningar. De uppfattades inte vara så annorlunda 

ifrån svenskar som litteraturen beskriver. Eftersom de uppfattades vara lugna och noggranna 

arbetare som inte gjorde så mycket väsen av sig så bidrog de inte till att påverka arbetet i 

gruppen så mycket åt något håll utan smälte in. Den största nackdelen var som nämnts 

tidigare inte kultur utan kommunikationen, att fransmän inte hanterade det engelska språket.  

Anledningen till att fransmännen uppfattades på ett annat sätt kan dels bero på språket, dvs. 

att de inte visar sitt riktiga �jag� då de känner sig osäkra på att uttrycka sig på engelska och 

dels på att de inte befinner sig i Frankrike vilket kan bidra till en ytterligare osäkerhet. 

 

Större kulturella skillnader hade kunnat uppmärksammas om vi undersökt mer skilda kulturer, 

som exempelvis en jämförelse mellan asiater, européer och sydamerikaner. Det kan anses 

finnas betydligt större nationella kulturskillnader mellan dessa nationaliteter då de befinner 

sig i skilda världsdelar. Den multinationella gruppens arbete skulle med denna 

sammansättning ha påverkats av kulturella skillnader i en större grad.  

 

Vi vill poängtera att denna undersökning utgått ifrån teorier om hur olika nationaliteter är och 

att dessa teorier är generaliseringar. Att en nationalitet uppfattas ha olika karaktärsdrag kan 

till viss grad stämma in men det finns alltid stora individuella skillnader mellan individer. Det 

är viktigt att betona att nationalitet är en uppsättning av tusentals individer som alla har sina 

egna personligheter och karaktärsdrag. Bara för att den typiske fransmannen till exempel kan 

uppfattas vara på ett visst sätt så är det inte säkert att alla är så. Vi väl även göra läsaren 

uppmärksam på att kultur är ett abstrakt begrepp som kan vara svår att mäta vilket medför att 

människor ofta �skyller� på kultur när det uppstår problem mellan individer med olika 

nationaliteter. 

 

Rekommendationer 

Det som kan föreslås för att förbättra arbetet på Scania är att företaget ska anordna 

språkkurser för de anställda på utvecklingslinjen som de kan bevista några månader innan de 

påbörjar sitt arbete i Sverige. Integrationsaktiviteter i form av introduktionsdagar vid de nya 

medarbetarnas anländning kan eventuellt förbättra sammanhållningen och arbetet inom 
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gruppen då medlemmarna får möjlighet till att lära känna varandra på ett mer informellt sätt. 

Dessa introduktionsdagar är lämpligast att ske under arbetstid än efter arbetstid så alla kan 

delta. Företaget rekommenderas även att kontinuerligt fortsätta ha informella 

umgängesformer efter arbetet för att ständigt förbättra sammanhållningen och integrationen 

inom grupperna. Koordinatorernas effektivitet kan tänkas öka om de inlånade medarbetare 

inte vistas i gruppen en kortare period än sex månader då de permanenta medarbetarna 

upplever att det tar ett par månader för medlemmarna att anpassa sig till varandra. Ett annat 

förslag är användandet av språkrör som kan framföra de åsikter som finns hos de olika 

nationaliteterna vid möten.  

 

Förslag på vidare forskning 

Vi finner det intressant att undersöka multinationella grupper med en större sammansättning 

av olika kulturer för att bedöma hur nationella kulturskillnader mellan exempelvis japaner, 

sydamerikaner och afrikaner påverkar en grupp. Det skulle även vara intressant att undersöka 

multinationella arbetsgrupper som arbetar med andra arbetsuppgifter och som verkar i en 

annan bransch.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Svenskar 
 
Bakgrund 
1. Vad har du för befattning? Vilka är dina arbetsuppgifter? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Hur länge har du jobbat på Scania? 
4. Hur länge har du jobbat i en multinationell grupp på Scania? Har du tidigare jobbat i en 

multinationell arbetsgrupp, hur upplevde du detta? Hur stor är gruppen? 
3.    Hur skulle du beskriva Scanias organisationskultur i? (informella regler, hierarki, 
attityder, värderingar) 
 
Nationalitetsuppfattning 

1. Hur skulle du beskriva den typiska svensken, holländaren och fransmannen 
a. i allmänhet 
b. i arbetslivet? (maktdistans, vana vid väldefinierade arbetsuppgifter, 

medbestämmande) 
Hade du någon specifik uppfattning om holländare resp. fransmän innan ni började arbeta 
tillsammans? Har din uppfattning ändrats, om så, hur? 
 
Arbete generellt i en arbetsgrupp 
1. Vad tycker du i allmänhet om arbete i grupp? 
2. Vad finns det för fördelar med att jobba i en enbart nationell grupp? 
 
Arbete i en multinationell arbetsgrupp 
1. Anser du att det finns några styrkor resp. svagheter med att arbeta i en multinationell grupp. 
Beskriv dessa styrkor/svagheter. (t.ex. kommunikation, olika åsikter, värderingar, tid att nå 
konsensus, mer diversifierad kunskap) 
 
2. Anser du att språket utgör ett hinder i gruppen? Om så, på vilket sätt? 
 
3. Anser du att fransmännen el. holländarnas beteende och uppträdande på grund av 
nationalitet försvårar arbetet? 
 a. punktlighet b. temperament c. kroppsspråk d. sätt att konversera 
 
 
4. Uppfattar du det som enklare att samarbeta med en viss nationalitet? Holländare eller 
fransmän? Varför? 
 
5. Om du fick välja skulle du föredra att jobba i en nationell grupp eller en multinationell? I så 
fall, varför? 
 
6. Vad tycker du att du kan bidra med som svensk till arbetsgruppen?  
Vad tycker du att du kan bidra med som permanent arbetare på Scania, Sverige? (En annan 
synvinkel) 
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7. Upplever du att det är några skillnader i samarbetet vid montering eller vid 
produktutveckling? Fungerar arbetet smidigare i någon av dessa? På vilket sätt? 
 
8. Ordnas det bland de anställda på Scania informella aktiviteter efter jobbet? I så fall vad? 
 
9. Vad tycker du skulle kunna göras för att förbättra arbetet i arbetsgruppen? (integration, 
arbete) 
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Bilaga 2 
 
Holländare/ fransmän 
 
Background 

1. Name? What is your nationality? 
2. Describe your present work? What is your position? 
3. Education level? 
4. How long have you been working in Scania? 
5. Is it the first time you work in a multinational group? What experience do you have 

from international work? How large is your group, nationalities? 
6. What differences do you think there is between your ordinary workplace and Scania in 

Sweden? (Organisation culture, values, informal/ formal rules) Is Scania in your 
country more/less hierarchy/ decentralised?  Does the boss have a more dominating 
position? 
 
Nationality view 

1. How would you describe a typical french/dutch person 
      a. in general 
      b. in a work place (used to power distance, used to well specified work tasks, consensus) 
 
2. What is your opinion about Swedes /French / Dutch people before you started to work 
together? (maktdistans, noga specificerade arbetsuppgifter) Has your opinion changed after 
working together? If so in what way? 
  
 
Opinion about group functioning in general 
 
1. What is your opinion of group functioning in general? 
2. What advantages do you find with working in a group with the same nationality  
only french/dutch people? 
 
Work in a multinational group 
 
1. Do you think that there are any strengths/weaknesses working in a multinational group? If 
so, describe these strengths/weaknesses ( Example, communication, different opinions and 
values, time to reach consensus, more diversified knowledge.) 
 
2. Do you think that the language differences causes problems, if so, can you give an example 
of how? 
 
3. Do you think that french/dutch/swedes behaviour, demeanor due to nationality and culture 
complicates the work.  
a. punctuality b. temperament c. body language d. way of communicating 
 
4. Do you find it easier working with a specific nationality? French/Dutch/ Swedes? 
Why is that? 
 
5. Have you experienced any problems in your group that might have been a cause of 
nationality? 
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6. Do you think that in Sweden there are more informal rules, and the atmosphere is more like 
everyone are friends working? 
 
7. Do you think that there are differences in less or more specified working assignments in 
Sweden? That you decide more on your own, might this be a problem? 
 
8. What do you think you can contribute with to your group as you come from another 
culture/ country? What do you think you can contribute with as you come from another 
Scania company ? 
 
9. Do you perceive any differences in group work when performing a certain task? Is it easier 
cooperating while mounting or when product developing?  
 
10. Do you have informal activities in Scania after work? In that case, what kind? 
 
11. What do you think you could do to enhance the works effectiveness in your group? 
(integration, work) 
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Bilaga 3 
 
Ledare 
 
Bakgrund 
1. Namn? Befattning? Arbetsuppgifter? 
2. Utbildning? 
2. Hur länge arbetat på Scania? 
3. Hur länge har du arbetat och lett multinationella arbetsgrupper? Hur stor är gruppen, 
nationaliter? 
4. Hur skulle du beskriva Scanias organisationskultur? (hierarki, informella regler) 
 
Nationalitet 
1. Vad har du för uppfattning om fransmän/holländare? 
a. i allmänhet? 
b. i arbetslivet? (vana vid hierarki, medbestämmande, väl definierade arbetsuppgifter) 
 
2. Hur uppfattar du en typisk svensk arbetare?  
 
3. Vad är det för skillnad på att leda dessa till skillnad från att leda svenskar? 
Hur påverkar dessa skillnader arbetet i arbetsgruppen? 
 
Multinationella grupper 
1. Hur länge har Scania haft multinationella grupper och hur anser du att dessa fungerar? 
2. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med dessa arbetsgrupper? 
 
3. Har ni några specifika kriterier för de personer som kommer till er enhet och arbetar? 
 
4. Hur påverkar uppträdande arbetet i arbetsgruppen?  
a. temperament, b. punktlighet c. kroppsspråk d. sätt att konversera 
 
5. Anser du att arbetet fungerar smidigare vid olika arbetsuppgifter, t.ex. antingen montering 
eller produktutveckling? 
 
6. Hur ser du på Scanias organisationskultur? (Värderingar, informella/formella regler, 
hierarki) 
 
7. Har Scania en stark organisationskultur? Är den likadan internationellt? Eller är Scania 
decentraliserat på så vis att varje land har sitt eget styrsätt och organisationskultur? 
 
8. Har du lett en nationell arbetsgrupp? Vilka för- och nackdelar finns det jämfört med en 
multinationell? 
9. Anordnar Scania några informella aktiviteter för sina anställda? I så fall vad? 
 
10. Anordnar Scania några �training programmes� för att få de utländska anställda mer 
integrerade och få gruppen mer homogen? 
 
11. Vad gör Scania annars för att få de utländska anställda mer integrerade? 


