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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de möjligheter och utmaningar som finns för ett 

sammanslaget finsksvenskt HR
1
-center på TeliaSonera. Utgångspunkten för uppsatsen var 

slutsatserna Anners och Thureson (2008) påvisade i kandidatuppsatsen Tystlåtna finnar och 

pladdrande svenskar – en teoretisk analys av utmaningar för en gemensam 

organisationskultur. Kandidatuppsatsens slutsats har operationaliserats för att konstruera 

intervjufrågor och för att analysera det empiriska materialet. 

  

Intervjuer har genomförts med fyra personer från HR-center Finland och fyra från HR-center 

Sverige. Fyra av informanterna ingår i HR-centers ledningsgrupp, två har positioner strax 

under ledningsnivå och två personer har lägre befattning. Informanternas gemensamma 

nämnare är att de arbetar nära eller har erfarenhet av att arbeta tillsammans med både 

finländare och svenskar. 

  

Undersökningen visade att ett sammanslaget HR-center medför både möjligheter och 

utmaningar. De mest utmärkande var: 

 Att om engelska skulle användas som arbetsspråk skulle arbetet bli mer tidseffektivt 

eftersom mindre tid och kraft behöver läggas på att översätta dokument och annat 

material till tre språk.  

 Att finländarna troligen skulle känna sig mer delaktiga i besluten efter samman-

slagningen. Problem i form av att finländare och svenskar inte känner varandra och 

inte litar på varandra skulle också kunna motverkas i ett gemensamt center. 

 Att vid en sammanslagning skulle ceremonier
2
 delas eller utföras likartat, vilket skulle 

leda till att missnöjet mellan HR-center Finland och HR-center Sverige minskades och 

därmed gynna centret.  

 Att en kombination av det svenska och det finska beslutsfattandet torde vara lyckat för 

ett gemensamt center 

 Att potential finns att utveckla en stark gemensam kultur, eftersom subkulturer kan 

utvecklas mellan avdelningar över landsgränserna.  

 Att medarbetarna har en gemensam ståndpunkt i den totala lojaliteten till 

organisationen och viljan att arbeta tillsammans. 

                                                           
1
 Human Resources 

2
 Se kapitel 4.4 och 5.4 
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1 Inledning 

Finland och Sverige har en gemensam historia då Sverige har styrt Finland i cirka 600 år. 

Under 1950- och 1960-talet immigrerade många finländare till Sverige, det tillsammans med 

den långa gemensamma historien gör att det finns många likheter mellan länderna (Häggman 

1991:94, Lewis 2005:113). 

 

Två vanliga fördomar mellan finländare och svenskar är: ”beslutsrädda svenskar mot 

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

2005:94, 97). Samarbetet mellan Finland och Sverige ökar i takt med att fler starka 

affärskontakter skapas över gränsen och investeringarna blir fler. Detta har medfört att även 

de sociala kontakterna och relationerna mellan finländare och svenskar har ökat (Lewis 

2005:115). 

 

På senare år har det skett ett antal sammanslagningar av svenska och finska företag, tre 

exempel är Nordea, StoraEnso och TeliaSonera (Lassus 2004). Telia och Sonera var två 

ledande företag inom telekommunikationsbranschen, fusionen ägde rum i december 2002. 

Undersökningen tog plats på TeliaSoneras HR-center, HR-centret är uppdelade i en finsk del 

och en svensk del, planer finns att på sikt gå samman till ett gemensamt center.  

 

Denna uppsats bygger vidare på kandidatuppsatsen ”Pladdrande svenskar och tystlåtna finnar 

– en teoretisk analys av utmaningar för en gemensam organisationskultur”
3
 (Anners & 

Thureson 2008) där en litteraturstudie genomfördes för att undersöka hur skillnaderna i de 

nationella kulturerna i Sverige och Finland påverkar organisationskulturen. Det åstadkoms 

genom att finna de nationella skillnaderna med hjälp av tvärkulturell teori och sedan se dess 

påverkan genom Bangs (1994) organisationskultursteori. Fyra områden påvisades där 

utmaningar kan uppstå, som vidare forskning föreslogs att undersöka om slutsatserna 

överensstämmer empiriskt. Det är här tar denna uppsats tar vid.  

 

1.1 Syfte 

Utifrån slutsatsen i kandidatuppsatsen undersöker denna uppsats vilka möjligheter och 

utmaningar det finns i de nationella beteendena för ett gemensamt finsksvenskt HR-center. I 

                                                           
3
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kandidatuppsatsen påträffades fyra kulturuttryck som visade på utmaningar. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur dessa kulturuttryck förefaller för TeliaSoneras HR-center samt 

att identifiera karaktärsdrag från respektive land som kan gynna det gemensamma centret.  

 

1.2 Frågeställning 

Hur påverkar de nationella skillnaderna i organisationskultur på TeliaSoneras finska 

respektive svenska HR-center möjligheten att på sikt bli ett gemensamt HR-center?  

 

1.3 TeliaSonera 

I december 2002 gick Nordens två ledande företag inom telekommunikationsbranchen, Telia 

och Sonera, samman för att bli TeliaSonera. TeliaSonera är ett företag som erbjuder tjänster 

inom telekommunikation i Norden, Spanien, Baltikum samt på marknader som är under 

tillväxt. Dessa marknader är Eurasien, Turkiet och Ryssland. Målet med TeliaSoneras 

verksamhet är att betjäna sina kunder på bästa möjliga vis och därigenom skapa goda resultat 

och kassaflöden för aktieägarna. År 2007 var antalet abonnemang i företagets majoritetsägda 

verksamheter och intressebolag omkring 115 miljoner stycken. Samma år hade företaget 

31 292 anställda. TeliaSonera lyder under svenska lagar och aktien är noterad på både 

Helsingforsbörsen och på Stockholmsbörsen (TeliaSonera 2008ab).  

 

1.3.1 HR-center 

I början av år 2008 påbörjades ett omfattande förändringsarbete på HR-center Finland och 

HR-center Sverige. HR bygger på tre ben i TeliaSonera 1) HR i linjen, det vill säga 

affärsverksamheten, 2) HR på koncernnivån där policyn utvecklas samt 3) HR-center, som är 

själva serviceverksamheten. Omstruktureringen har lett till att en del resurser har flyttats till 

linjeverksamheten, medan HR-centers uppdrag är att koncentrera sig på frågor som är 

gemensamma, standardiserade och har större volymer. Exempel på dessa uppdrag är 

rekrytering, helpdesk, webb och IT för HR. HR-center har gått från 107 anställda i Sverige 

samt 99 i Finland till 56 respektive 43 anställda. En konsekvens av förändringen är att HR-

center Finland och HR-center Sverige till synes har motsvarande funktioner på motsvarande 

nivåer i de båda länderna, detta för att i framtiden bli ett gemensamt HR-center (Lars 2008). 

 



7 

 

2 Metod 

Denna uppsats är uppbyggd efter en modell som framkom i kandidatuppsatsen. I 

kandidatuppsatsen påvisades nationella skillnader med hjälp av Hofstedes (1982, 2005) 

tvärkulturella teori. Dessa skillnader sattes i förhållande till Bangs (1994) åtta kulturuttryck 

för att påvisa hur skillnaderna kunde påverka organisationskulturen. Denna modell är även 

grund till metoden som använts i arbetet med uppsatsen. Intervjuguiden, teorin, empirin samt 

analysen är uppdelad efter de kulturuttryck där det påvisades utmaningar i kandidatuppsatsen. 

 

2.1 Val av metod 

Genom uppsatsens arbetsprocess har Ekengren & Hillgren (2006) och Strömquist (2006) 

används som stöd och riktlinjer. Detta för att säkerställa att dispositionen och de olika delarna 

stämmer överens med vad som förväntas av en akademisk uppsats. 

 

Intervjuguiden som använts är semi-strukturerad, ett skäl till detta var att öka sannolikheten 

att samtliga intervjuer utförs på samma sätt. En semi-strukturerad intervjuguide innebär att 

intervjuaren har en intervjuguide, och att informanterna i stor utsträckning kan utforma svaren 

fritt. Frågorna behöver inte nödvändigtvis behandlas i samma ordning som i guiden och frågor 

som inte står i guiden kan också ställas. Till stor del följs dock intervjuguidens ordning och 

ordalydelse vid intervjun även om intervjuprocessen är flexibel. Tyngdpunkten vid intervjun 

läggs på hur informanten förstår och uppfattar frågorna (Bryman & Bell 2005:363).  

 

Intervjuguiden ska svara på frågeställningen samtidigt som frågorna ska vara enkla att förstå 

och samtidigt uppmuntra informanterna till nyanserade svar. Det ställs öppna frågor för att 

skapa möjlighet till följdfrågor. Fördelen med öppna frågor vid en intervju är att den sociala 

situationen bidrar till att informanten bemödar sig med att ge egenformulerade svar. Den 

negativa aspekten av den sociala situation som intervjun medför är vad Rosengren & 

Arvidsson (2002:145) kallar intervjuareffekt. Intervjuareffekten innebär att svaren på en 

intervju blir mer eller mindre snedvridna. För att minska den eventuella intervjuareffekten har 

intervjuerna ägt rum i enrum med informanten och två intervjuare för att skapa en neutral 

stämning. Samtliga intervjuer har även genomförts så likartat som möjligt (Bryman & Bell 

2005:366f, 370). 
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2.2 Urval 

Urvalet av informanter har baserats på tillgänglighet. Anledningen till detta är att TeliaSonera 

utifrån författarnas önskemål om informanternas arbetssituation har erbjudit åtta personer för 

intervjuer. Önskemålen om informanternas arbetssituation innefattade höga befattningar och 

personlig erfarenhet av skillnader mellan Finland och Sverige i arbetssituationen. För att få en 

mer nyanserad bild har önskemål om en person på lägre nivå också uttryckts. De utvalda 

personerna har gemensamt att de arbetar, eller har arbetat, nära båda finländare och svenskar. 

Därför anses de kunna besvara frågorna i intervjuguiden utifrån hur de nationella skillnaderna 

påverkar arbetssituationen utan att förmedla fördomar och förutfattade meningar.  

 

Ledningsgruppen för HR-center består av totalt fem personer varav fyra har intervjuats. 

Anledningen till att den femte personen, Lars, inte har intervjuats är att han är den person som 

har föreslagit informanter och har bistått med förslag och idéer på hur uppsatsen kan 

utformas. Han är intresserad av resultatet för HR-centers räkning. Hans ambition är att skapa 

ett gemensamt HR-center för Finland och Sverige, av den orsaken vill han inte låta sig 

intervjuas för att inte påverka resultatet.  

 

På TeliaSonera HR-center Sverige har fyra personer intervjuats: Laila, Katrin, Alice och 

Peter. Laila har jobbat på TeliaSonera i nio år, hon är ansvarig för intern HR-kommunikation, 

en position som hon sökte till i och med den omorganisation som HR-center genomgått. 

Katrin har varit anställd i TeliaSonera i 25 år, för nuvarande arbetar hon med change 

management, kommunikations- och förändringsledning. Alice och Peter sitter i 

ledningsgruppen för HR-center. Alice kom till TeliaSonera 1988 och har varit på HR sedan 

augusti 2007, sin nuvarande befattning fick hon genom organisationsförändringen. Innan hon 

började på HR har hon varit chef för olika funktioner i organisationen. Peter ansvarar för HR-

service och har varit på TeliaSonera sedan 1990, sin nuvarande befattning fick han hösten 

2005. Alice och Peter arbetar nära sina finska kolleger Koop och Jaana eftersom de alla sitter i 

samma ledningsgrupp. 

 

På TeliaSonera HR-center Finland har ytterligare fyra personer intervjuats: Marika, Anna-

Kaisa, Koop och Jaana. Samtliga finska informanter började på Telia Sonera HR-center år 

2000. Marika är HR-manager för unit contract and support och arbetar med rekrytering och 

service till cheferna, något hon har arbetat med sedan maj 2008. Anna-Kaisa arbetar som head 
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of recruitment and competence management support, en tjänst som hon har haft i tre månader. 

Koop är med i ledningsgruppen för HR-center, det är en position som han blev tilldelad i juni 

2008. Jaana sitter också i ledningsgruppen, hon är head of HR center Finland och head of HR 

services sedan 2004.  

 

2.3 Datainsamling 

Intervjuerna har utförts på TeliaSoneras HR-center i Helsingfors och i Stockholm. Eftersom 

det inte är en anonym organisation och avdelning som undersökts är det svårt att helt 

anonymisera informanterna (Bryman & Bell 2005:562). Tillåtelse har givits att använda 

informanternas professionella titlar, men önskemål har uttryckts om att använda fiktiva namn. 

Eftersom det för läsaren inte är av vikt att kunna utskilja vilken informant som säger vad i 

resultat och analys har namnen utelämnats i dessa delar av uppsatsen. Anledningen är att 

underlätta för läsaren att se vilka åsikter, erfarenheter och tankar som finns utan att fastna på 

detaljer som namn eller titlar. De intervjuade personerna presenteras dock (se 2.2 Urval) för 

att läsaren ska få kunskap om vilken funktion och vilken bakgrund informanterna har. 

 

2.3.1 Innan intervjun 

En vecka innan intervjun skulle äga rum sändes intervjuguiden till informanterna via e-post. 

Anledningen till detta var att informera dem om vad som ämnas undersökas, men även att ge 

dem möjlighet att tänka igenom och reflektera över åsikter, erfarenheter och tankar som 

besvarar frågorna. 

 

Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna en kort introduktion, där intervjuarna 

presenterade sig och informerade om uppsatsens bakgrund och syfte. Samtliga informanter 

fick en så likartad introduktion som möjligt för att skapa samma förutsättningar. Vidare fick 

informanterna information om att de skulle få möjlighet att förtydliga, lägga till och ta tillbaka 

information innan uppsatsen färdigställts. 

 

2.3.2 Under intervjun 

Efter att informanterna givit sitt godkännande till att bli inspelade under intervjun har 

intervjuerna spelats in. Fördelarna med att spela in intervjuerna för att i efterhand lyssna 

igenom dem är många, bland annat kan intervjuarna koncentrera sig på att ställa frågor och 

föra samtalet vidare i stället för att fokusera på att exempelvis anteckna. Detta ger upphov till 
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en mer grundlig undersökning än vad som annars hade varit möjligt (Bryman & Bell 

2005:374). Intervjuerna utförts i enrum med endast informanten och intervjuarna närvarande. 

 

Samma intervjuguide har använts som grund till samtliga intervjuer, på svenska (se bilaga 1) 

för informanterna i Sverige och på engelska (se bilaga 2) för intervjuerna i Finland. Även om 

följdfrågorna har varit likartade har de påverkats av att informanterna vid skilda tillfällen 

kommit in på olika områden från intervjuguiden. 

 

På grund av sjukdom genomfördes en av intervjuerna i Helsingfors per telefon. Detta kan ha 

påverkar resultatet från intervjun på ett flertal sätt. Det faktum att informanten var hemma och 

sjuk gör att hon möjligen inte var fokuserad att svara lika utförligt på frågorna som annars 

varit möjligt. Ett annat problem var att intervjuarna inte hade förberett sig för en 

telefonintervju och således inte var medvetna om vad som är viktigt att tänka på i den 

situationen.  

 

Språket är en aspekt som kan ha påverkat hur intervjuerna förflutit och vad som sagts under 

dem. Vid intervjuerna i Sverige har språket inte utgjort något problem eftersom både 

intervjuarna och samtliga respondenter har svenska som modersmål, både intervjuguiden och 

intervjuerna har då genomförts på svenska. Vid intervjuerna i Finland har engelska används 

både för intervjuguiden och vid genomförandet av intervjun. Intervjuarna känner sig bekväma 

att använda engelska, båda har under perioder bott i engelsktalande länder. Informanterna har 

inte uttryckt att de tycker att det är en nackdel att tala engelska vid intervjun, men deras 

kunskap varierade. Det bör noteras att det är enklare att kommunicera på sitt modersmål än 

sitt andra eller tredje språk. Detta torde dock inte innebära problem för uppsatsen eftersom 

både intervjuare och informanter anser sig ha blivit korrekt tolkade och bemötta av motparten. 

 

2.3.3 Efter intervjun 
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Ljudfilerna lyssnades igenom efter intervjuerna för att sedan skrivas ner. Tidpunkten på 

ljudfilerna noterats för att underlätta att lyssna av samma stycke igen om oklarheter i vad 

informanterna säger uppstår. Därefter sammanfattades intervjuerna för att skicka 

sammanfattningen till respektive informant för att få innehållet bekräftat. Anledningen till 

detta steg var att visa informanterna hur de uppfattats. Ett annat skäl var att säkerställa att 

intervjuarna uppfattat informanterna korrekt. 

 

Det nedskrivna materialet från intervjuerna har strukturerats, sammanfattats och 

komprimerats för att skapa den text som senare analyserats utifrån de teorier som uppsatsen 

bygger på. Vid arbetet med analysen återkopplades intervjusvaren till teorin för att tydliggöra 

kopplingen mellan teori och empiri.  

 

2.3.4 Utredningsetik 

För att informanterna ska känna sig trygga att svara på frågor utan att utomstående ska kunna 

identifiera deras svar har de utlovats anonymitet i form av fiktiva namn. Det har även 

klargjorts att deltagandet är frivilligt och att informanterna i efterhand får ta del av en 

sammanfattning av intervjun för att bekräfta eller ändra uppgifter. Informanterna har upplysts 

om att en magisteruppsats blir en offentlig handling (Bryman & Bell 2005:134).  

 

2.3.5 Sekundärsökning 

En stor del av den använda litteraturen påträffades vid arbetet med kandidatuppsatsen. Bang 

(1994) var en av huvudkällorna då och har även använts till stor del i denna uppsats. 

Ytterligare litteratur upptäcktes genom kontakt med Marie Nelson som är doktorand på 

institutionen för nordiska språk i Uppsala. Hon bidrog med förslag på både hemsidor och 

forskare. Materialet om TeliaSonera har tillhandahållits från Lars som är chef över HR-center, 

samt från TeliaSoneras hemsida.  

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om ifall en ny likadan undersökning skulle ge samma 

resultat, eller om resultatet påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga premisser (Bryman & 

Bell 2005:48, 306). Det är svårt, om inte omöjligt, att exakt återskapa en social situation. 

Undersökningen som utförts för denna uppsats är svår att replikera, detta för att 
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intervjutillfällena aldrig helt går att återskapa. Att semi-strukturerade intervjuer har använts är 

även det ett tecken på att den externa reliabiliteten är förhållandevis låg. 

 

Ett tecken på att intervjuguidens reliabilitet är hög är att informanterna svarat liknande på 

frågorna som ställts.  En indikation på hög interbedömarreliabilitet är att det har varit tämligen 

enkelt för författarna att komma överens om innehållet i de svar som informanterna givit 

(Bryman & Bell 2005:94, 306). 

 

2.6.2 Validitet 

Validitet (mätningskvalitet) handlar om ifall undersökningens slutsatser hänger ihop eller ej 

Bryman & Bell (2005:49, 597) menar att det är svårt att göra generaliseringar av resultaten, 

det vill säga uppnå extern validitet, från en kvalitativ undersökning, detta för att urvalen ofta 

är små. Eftersom endast åtta personer har intervjuats faller denna uppsats in i denna kategori, 

således har den inte någon hög extern validitet. 

 

Intern validitet innebär att teori och empiri överensstämmer, det är en av styrkorna med 

kvalitativa undersökningar. En metod för att skapa hög validitet i intervjuguiden var att endast 

inkludera välformulerade frågor. Medvetenheten om hur skadliga ledande frågor kan vara för 

en undersökning har bidragit till att de i så stor utsträckning som möjligt har försökts 

undvikas. Det faktum att intervjuarna är ovana som intervjuare kan ha påverkat dem till att 

ställa ledande frågor, detta är något som måste tas hänsyn till. Det kan dock påstås att 

intervjuguiden håller hög validitet eftersom frågorna resulterat i information om likheter och 

olikheter mellan finsk och svensk organisationskultur, och vilka möjligheter och utmaningar 

detta medför. Med andra ord har intervjuguiden mätt vad som avsetts att mätas. Vid samtliga 

intervjuer har följdfrågor använts för att konkretisera och tydliggöra diskussionen. 

Följdfrågorna har bidragit till att de svar som sökts har nåtts, följdfrågorna har varit en 

nödvändighet i alla intervjuer, men har behövts i olika utsträckning (LeCompte & Goetz 

1982, se Bryman & Bell 2005:304ff). 

 

2.7 Operationalisering 

Utifrån teorin och slutsatserna från kandidatuppsatsen (Anners & Thureson 2008) har 

frågorna operationaliserats. Operationaliseringen medför att sannolikheten att sambandet 

mellan informanternas svar och den använda teorin är stor. 
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Intervjuguiden är uppdelad i sex områden; 1) personliga uppgifter, 2) språk och jargong, 3) 

handlingar och beteende, 4) uttryckta känslor, 5) rutiner, procedurer och ceremonier, samt 6) 

informantens förhållande till organisationen. 

 

Frågorna som använts i intervjuguiden är både introducerande, indirekta och direkta (Bryman 

& Bell 2005:369). Uppföljningsfrågor, sonderande, preciserande, tolkande och strukturerande 

frågor har också ställts, dock har dessa varit specifika för situationen och har varierat mellan 

intervjuerna (Bryman & Bell 2005:371f). Av denna anledning har dessa inte inkluderats i 

intervjuguiden (se bilaga 1 och bilaga 2). 

 

Det första frågeområdet, personliga uppgifter, syftar till att skapa en lättsam introduktion till 

intervjun. Det är frågor som informanten känner sig bekväm med och kan besvara med lätthet. 

Samtidigt är det frågor som skapar en förståelse för intervjuarna i vem informanten är och 

dennes arbetssituation (Bryman & Bell 2005:369f). Genom att ta reda på informantens 

position och tid i organisationen, samt tid på nuvarande position skapas en grund för 

förståelsen om vad informanten kan tänkas bidra till i svaren på frågeställningen.  

 

Det andra frågeområdet, språk och jargong, har för avsikt att konkretisera Bangs (1994) 

kulturuttryck språk, jargong och humor. Genom frågan hur upplever du jargongen på HR-

center Sverige/Finland är förhoppningen att få olika svar i Finland och Sverige för att sedan i 

analysen se om skillnaden i jargong är detsamma som slutsatsen i kandidatuppsatsen föreslog 

(Anners & Thureson 2008). För att ta reda på om det faktum att engelska är koncernspråk 

utgör ett hinder eller en möjlighet för ett gemensamt HR-center ställdes nästa fråga. Trots att 

engelska är koncernspråket gjordes antagandet om att de inhemska språken användes om 

ingen med annat modersmål är närvarande. Det faktum att finländare ofta kan och förstår 

svenska ansågs också vara en intressant aspekt. 

 

Tredje frågeområdet, handlingar och beteende, avser att ta reda på hur personerna på HR-

center upplever och uppfattar det som Bang (1994) benämner med samma begrepp. Frågorna 

behandlar informella vägar i det vardagliga arbetet, vilka yrkesmässiga och personliga 

egenskaper som värdesätts av organisationen, samt hur informanterna ser på förhållandet 

mellan anställda och ledning. Andra aspekter frågorna tar upp är hur informanterna upplever 
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förhållandet mellan det finska och det svenska HR-centret och vilka oskrivna regler för seder 

och bruk en person som arbetar på HR-center bör vara medveten om. 

 

Uttryckta känslor handlar det fjärde frågeområdet om. Det som undersöks i detta område är 

huruvida det är acceptabelt att uttrycka känslor eller ej och hur öppet arbetsklimatet är för 

konflikter. Ytterligare aspekter är huruvida organisationskulturen har högt i tak och om 

Sverige och Finland skiljer sig åt i detta avseende. I kandidatuppsatsen fann Anners och 

Thureson (2008) att svenskar visar känslor mer öppet än finländare och att svenskars 

diskussionsbenägenhet gav upphov till ett arbetsklimat öppet för konflikter och 

konfrontationer. 

 

Det femte frågeområdet, rutiner, procedurer och ceremonier, tar även det fasta på Bangs 

(1994) kulturuttryck och vad Anners och Thureson (2008) har dragit för slutsatser om 

skillnaderna mellan finsk och svensk organisationskultur. Aspekten kommunikationsmönster 

under möten fann Anners och Thureson (2008) särskilt intressant. För att ta reda på hur detta 

ter sig i verkligheten ställdes frågor om möten och dess funktion och hur informanten 

upplever att mötena fungerar. För att ta reda på hur finländare respektive svenskar agerar i 

konkreta situationer ställdes frågorna om hur en person som slutar avtackas och hur det går till 

när företaget anordnar en julfest.  

 

Det sjätte och sista frågeområdet, informantens förhållande till TeliaSonera HR-center, 

utgör en avslutande diskussion om hur informanten i stort känner för att arbeta på 

TeliaSoneras HR-center i Finland eller Sverige. Detta frågeområde ämnar fånga upp generellt 

positiva och negativa tankar samt åsikter om arbetsplatsen. Detta för att i analysen finna och 

synliggöra möjligheter för ett gemensamt finsksvenskt HR-center. Den sista frågan handlar 

om lojalitet och stolthet för organisationen, men även om huruvida informanten känner sig 

som en del av helheten. Ytterligare ett syfte med frågan är att fånga en känsla för hur stark 

organisationskulturen är.  

 

2.8 Tidigare forskning 

Det finns forskning om relationen mellan Sverige och Finland. Otaliga studier har utförts och 

böcker har om nationell kultur och organisationskultur. Inriktningen där den nationella 

kulturens påverkan på organisationskulturen undersöks på två specifika avdelningar för 
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Sverige och Finland har dock inte tidigare genomförts och kan därför tillföra kunskap till 

forskningen.  Ett liknande forskningsprogram har pågått, det är projektet " Svenskt i Finland 

och finsk i Sverige". Där har bland annat Tuija Nikko undersökt vad som sker med språket då 

ett svenskt och finskt företag fusioneras. Den största svårigheten som påvisades var att språket 

hämmar diskussion och anledningar till det var exempelvis otillräckliga språkkunskaper 

(Lassus 2004). 
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3 Teori 

Denna magisteruppsats utvecklar vissa aspekter från slutsatsen ur kandidatuppsatsen. Med 

hjälp av Hofstedes (1982, 2005) tvärkulturella dimensioner samt Bangs (1994) åtta 

kulturuttryck påvisas att det framförallt finns fyra aspekter i organisationskulturen som kan 

medföra en utmaning på grund av de skilda nationella kulturerna i Finland och Sverige 

(Anners & Thureson 2008). Bangs fyra kulturuttryck där det upptäcktes utmaningar förklaras 

nedan tillsammans med de slutsatser som Anners och Thureson (2008) drog. 

 

3.1 Språk, jargong och humor 

En organisation utvecklar ofta ett eget språk, jargong och form av humor, detta medför att 

kulturen lever vidare. Organisationsmedlemmar lär sig efter en tid exempelvis vilken jargong 

som är den gällande. I och med det skapas en kultur som medför att medlemmarna känner en 

delaktighet. Medlemmarna kan skilja på den som förstår språket, jargongen och humorn och 

därmed är medlem av kulturen och den som står utanför (Bang, 1999:69). 

 

I detta kulturuttryck visades en utmaning, då Sverige har en mer informell attityd, en så kallad 

”hej och du mentalitet”, medan Finland har ett mer auktoritärt beteende. Ett exempel som kan 

leda till en utmaning är att finländarna uppfattar det svenska sättet som brist på respekt.  

 

Engelska används alltmer vid affärskommunikation mellan Finland och Sverige, det 

identifierades inte som en utmaning, dock uppkom det en del funderingar kring anställdas 

kunskaper i engelska samt huruvida språket ska vara engelska vid även lokal kommunikation 

(Anners & Thureson, 2008:36). 

 

3.2 Handlingar och beteenden 

Handlingar och beteenden är ett omfattande kulturuttryck, då det inkluderar stora handlingar 

som sammanslagningar mellan företag, men även mindre handlingar som exempelvis hur 

organisationsmedlemmarna beter sig mot varandra (Bang, 1999:66). 

 

I detta kulturuttryck återkom finländares auktoritära stil, det påvisades att svenskar möjligen 

skulle finna det komplicerat att antaga denna stil. Likaså finns det stor risk att finländare har 

svårt att anamma svenskars beteende (Anners & Thureson, 2008:36).  
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3.3 Ritualer, procedurer och ceremonier 

Ritualer, procedurer och ceremonier för med sig kulturen i och med att dessa återskapas år 

efter år och därmed för vidare samma budskap. De kan vara både formella och informella, 

exempelvis kan de vara nedskrivna eller bevaras genom att en viss ceremoni utförts liknande 

under en längre tid (Bang, 1999:73).  

 

I kandidatuppsatsen upptäcktes det att Finlands kultur till viss del är kännetecknad av tystnad, 

medan den svenska är mer diskussionsbenägen. Det finns en skillnad i de båda ländernas 

kommunikationsmönster vid möten, där svenskarnas har en mer komplicerad och utdragen 

väg till ett klart budskap än finländarna (Anners & Thureson, 2008:36). På grund av detta kan 

finländare uppfatta svenskar som ostrukturerade, vilket kan innebära en utmaning (Anners & 

Thureson, 2008:37).  
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3.4 Uttryckta känslor 

Kulturuttrycket uttryckta känslor visar vilka känslor som är tillåtna i en organisation och i hur 

stor utsträckning dessa får uttryckas. Det kan vara konfrontationer, konflikter samt diverse 

positiva och negativa känslor. Uttryckta känslor kan även visa hur starkt en medlem känner 

för organisationens värderingar (Bang, 1999:67).  

 

I detta kulturuttryck ställdes svenskars öppenhet mot finländares tystnad. Uttrycket kan bidra 

till en utmaning då känslor uttrycks genom konflikter. Finländare är rakare, medan svenskar 

undviker för starka känslouttryck för att nå konsensus. Det rakare tillvägagångssättet 

finländare har kan leda till missuppfattningar, det kan exempelvis ses som kritik av svenskar 

(Anners & Thureson, 2008:36).     

 

3.5 Stark och funktionell organisationskultur 

En stark kultur är en kultur som i stor utsträckning styr organisationsmedlemmarnas beteende 

och som därmed dominerar kulturen. Louis (se Bang, 1994:108f) menar att det finns tre 

dimensioner av organisationens styrka: den historiska, psykologiska och sociologiska 

dimensionen.  

 

Bang (1994:109) menar att historisk genomträngning avser hur stabil kulturen har varit 

genom åren och hur länge den funnits.  

 

Den psykologiska genomträngningen innefattar hur djupt meningsinnehållet i kulturen delas 

av organisationsmedlemmarna, och i hur stor utsträckning organisationsmedlemmarna tolkar 

kulturen på samma vis (Bang 1994:108). Shein (se Bang 1994:108f) menar att kulturens 

styrka påverkas av vilken grad av intensitet som präglar organisationsmedlemmarnas 

gemensamma erfarenheter och upplevelser. Kulturen blir starkare och tätare ju intensivare 

erfarenheter organisationsmedlemmarna delar, både framgångar och kriser kategoriseras som 

intensiva upplevelser.  

 

Sociologisk genomträngning behandlar hur många som har organisationskulturen gemensam, 

om det finns en gemensam kultur som genomsyrar hela organisationen eller om den består av 

ett antal mindre subkulturer. Kulturen blir starkare och mer genomträngande för 

organisationsmedlemmarnas beteende ju fler personer det är som delar den. En stor 
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organisation innebär samtidigt att det blir komplicerat att etablera en gemensam kultur som 

delas av samtliga medlemmar (Bang 1994:108).  

 

Kilman (se Bang 1994:113) och Kets de Vries & Miller (se Bang 1994:113) menar att en 

kultur kan vara antingen funktionell eller dysfunktionell i förhållande till en målsättning. För 

att avgöra om organisationskulturen hämmar eller främjar organisationen hävdar Sathe (se 

Bang 1994:109) att hänsyn måste tas till både kulturens innehåll och styrka. Innehållet i 

kulturen är avgörande för om den medverkar till att organisationen når sina mål, kort sagt 

bestämmer innehållet i kulturen om den är effektiv eller ej. En stark kultur bidrar till att 

organisationsmedlemmarna i hög grad ”drar åt samma håll”, den ger upphov till stor lojalitet, 

att organisationsmedlemmarna ställer sig bakom antaganden och värderingar. Subkulturer kan 

vara funktionella på vissa avdelningar samtidigt som de är dysfunktionella på andra, detta har 

att göra med vad de är bra eller dåliga i förhållande till (Bang 1994:112f).  
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4 Resultat 

4.1 Språk och jargong 

4.1.1 Språk 

Finland 

En av de intervjuade i Finland berättar att han använder mycket engelska i sitt dagliga arbete 

trots att det vanligaste språket på HR-center Finland är finska, detta är på grund av att de 

flesta medarbetare och chefer är finska. För honom och andra i likartad situation, är engelskan 

inget problem. Han anser att de är bra på ”bad English” i ledningsgruppen och att omkring en 

tredjedel av HR-center Finlands anställda skulle behöva lära sig bättre engelska. I en av de 

finska informanternas dagliga arbete är den största delen av materialet på engelska, om det 

däremot är något som enbart produceras för henne så används finska. Hon tycker att det är 

positivt att de flesta finländare kan svenska, det innebär att både finländare och svenskar kan 

säga ett ord på svenska om de inte hittar ordet på engelska. 

 

En av de intervjuade berättar att i hennes arbetsgrupp pratar de flesta flytande engelska, men 

hon är medveten om att det finns anställda i organisationen som inte vill prata engelska. Detta 

är framför allt på grund av att de endast kommunicerar med finländare. Hennes kollega menar 

att ungefär en tredjedel av medarbetarna interagerar väl. En tredjedel arbetar endast med 

lokala frågor, till exempel löneavdelningen, och har därför inte har någon anledning att 

interagera med svenskar.  

 

En av finländarna tror att det skulle bli svårt om engelska var det enda språket som talades. 

Detta för att specialisterna är professionella, men inte förmögna att kommunicera och förstå 

dokument och dylikt på engelska. Om engelska var det enda språket som användes menar hon 

att vissa skulle få problem att utföra sina dagliga rutiner. En person misstänker att det skulle 

bli problem främst på grund av att alla faktiskt inte behöver använda engelska. En annan 

grupp som skulle stöta på problem är de som utför merparten av sitt jobb på finska och bara 

då och då använder engelska, problem uppstår när vanan inte finns.  

 

En uppfattning som framkommer i en intervju är att det är åldersbetingat hur bekväma 

medarbetarna är i engelska språket, i grova drag gäller att desto yngre personen är desto mer 

bekväm är denne i att använda engelska och vise versa. En informant tror att det finns ett 

starkt behov att kommunicera över gränsen, företaget skulle inte överleva om de enbart såg 
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till Finland. Kunderna, klienterna och intressenterna finns i olika länder, därför blir det svårt 

att leda HR-center om interaktion inte finns i vissa frågor. Eftersom arbetet tidigare har varit 

landsfokuserat har inte engelska varit en viktig aspekt vid rekrytering och profilering. Numera 

finns finansiella medel och aktiviteter för alla som är villiga att förbättra sin engelska, 

engelska betraktas även som en nyckel till framgång för den som i framtiden vill arbeta på 

HR-center. 

 

Sverige 

En person berättar att när hon började på HR-center Sverige var det väldigt svenskt och att allt 

skrevs på svenska. Nu jobbar de aktivt för att det ska bli mer på engelska, men det finns ett 

visst motstånd. Motståndet finns även på chefsnivå, det beror till stor del på att cheferna 

upplever att det blir tufft för personalen. Hon tycker själv att det är lite jobbigt använda 

engelska, hon vet att det handlar om att börja, att vänja sig och få en chans att öva upp sig. 

Flera av informanterna påpekar att finländarna oftast kan lite svenska, det innebär att någon 

kan säga ett ord på svenska om denne inte vet dess engelska översättning. En av de 

intervjuade anser att arbetet sker mycket mer på engelska nu jämfört med vad som gjordes för 

tre år sedan. När han skriver ett dokument avgör dokumentets användningsområde språket. 

Han har ett intryck av att det är svårt att skapa saker, tänka nytt och vara kreativ på ett språk 

som inte är ens eget modersmål.  

 

En av svenskarna tror att allt informationsmaterial, nyheter och gemensamma möten skulle 

kunna utföras på engelska. Däremot tror hon inte att HR-center är redo att föra all dialog och 

diskussion på engelska. Hon tycker kommunikationen bör skötas på det lokala språket 

eftersom det ger en förståelse och en fördjupad kunskap om innebörden och tolkningar görs 

utifrån rätt förutsättningar. En fördel som en annan av svenskarna ser med engelska som 

arbetsspråk är att inte behöva lägga tid och kraft på att översätta allt till tre språk. Ytterligare 

en informant anser att engelska borde vara arbetsspråket, men att man inte bör gå till överdrift 

och tala engelska vid möten där endast svenskar närvarar. Hon poängterar, liksom en av de 

andra intervjuade, att det tar längre tid att kommunicera på engelska, och det blir fler 

missförstånd på mötena eftersom språknyanserna inte kommer fram.  
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4.1.2 Jargong 

Finland 

En av finländarna anser att HR-center Finland är mindre hierarkiskt än HR-center Sverige, 

detta på grund av att det är färre som arbetar på HR-center i Finland. Dessutom tycker hon att 

finländarna har fler och bättre sätt att kommunicera med varandra än vad svenskarna har. En 

annan informant är av uppfattningen att jargongen i Finland och Sverige är väldigt lika. Han 

anser att jargongen över lag är ganska informell i sättet att prata och interagera. 

 

Sverige 

Samtliga informanter tycker att jargongen på HR-center Sverige är ganska informell och 

öppen. En av de intervjuade menar att det inte finns några hierarkier och att hon kan ringa 

vem som helst. En annan person delar upplevelsen att alla kan prata med alla, däremot 

påpekar hon att det underlättar om alla sitter på ett och samma våningsplan även om det inte 

är några problem att ringa. HR-center är en organisation med många olika 

specialistkompetenser och få generalister, en upplevelse som framkommer är att detta ibland 

medför att medarbetarna på HR-center är på olika nivåer vid samtal.  

 

4.2 Handlingar och beteende 

4.2.1 Relation mellan anställda och ledning 

Finland 

En finländare tycker att relationen är informell och bra mellan anställda och ledning. De 

använder inte titlar eller dylikt. Någon skillnad i Sverige skulle vara att cheferna där inte lika 

ofta också är specialisterna inom området. Därför samlar de oftare många anställda för 

diskussion. En person upplever att situationen är relativt förvirrad för tillfället. När de 

arbetade i en landsspecifik organisation så kände människor att de kunde få svar direkt från 

sin chef, nu känner de att besluten kommer från Sverige. Därmed kan de inte influera eller 

förutspå besluten. Hon anser också att relationen mellan anställda och chefer är informell, ett 

problem är dock gruppdynamiken. De anställda arbetar inte tillsammans utan alldeles för 

mycket för sig själva. Ibland är anställda tystlåtna och uttrycker inte sin åsikt när de blir 

inbjudna till en arbetsgrupp. En av informanterna upplever att HR-center behöver bli tydligare 

med mål, förövrigt anser att hon har en dialog med sina medarbetare och att hon får värdefull 

feedback från dem.  
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Sverige 

En svensk informant tror precis som en av finländarna att det finns förbättringspotential inom 

området. De har inte alltid ett arbetssätt som gynnar den öppna dialogen. Ibland är de pressade 

att fatta beslut snabbt, vilket kan leda till att chefen för HR-center fattar ett beslut utan dialog. 

Dialogen hade kanske gagnat ett bättre eller mer delaktigt beslut. En person anser att 

förhållandena har blivit bättre senaste halvåret. Tidigare tyckte hon att det ibland kunde vara 

lite ”chefsklubb” mellan vissa och att de även kunde sprida förakt mot ledningen ovanför. 

”Även om man som chef tycker att ledningen har fel ibland så kan man inte sprida det neråt, 

utan då får man jobba uppåt på den punkten”. En informant tycker att förhållandet är väldigt 

bra, ledarna är tillgängliga och synliga, statusskillnaderna är inte heller lika stora som i andra 

länder. Ledarna har nära till sina medarbetare. I motsats till en av de andra svenskarna är 

hennes åsikt i beslutsfrågan: ” Det är inte som att de fattar beslut över huvudet på oss, utan 

ledarna tar också hänsyn till specialisternas kompetens och kunskap för att fatta sina beslut, 

man blir på så vis delaktig i beslutsprocessen”. 

 

4.2.2 Relation mellan HR-center Finland och HR-center Sverige 

Finland 

En finsk informant tycker att relationen mellan HR-center Finland och HR-center Sverige är 

bra, men inom de flesta områdena finns det ingen relation. De har dock gränsöverskridande 

arbetsgrupper som interagerar mycket. Han tror att de anställda är intresserade av att vara i ett 

internationellt sammanhang och att finna kollegor i Sverige som hanterar samma slags 

problem som de gör. Ett problem med samarbetet anser han att språket är, därför skulle HR-

centret gynnas om alla skulle prata engelska. En annan person tycker att språket är ett 

problem i kontakten, dessutom är folk lite rädda, de känner inte och litar inte på sina svenska 

kollegor. Hon menar att vissa av de anställda har jobbat på samma arbetsplats i 15 år och 

aldrig haft en internationell kollega förut, det kan vara spännande, men innebär också en 

stressig situation. En av de intervjuade tycker att det är stor skillnad på relationen beroende på 

vilken nivå som diskuteras. Hon försöker arrangera ett möte med sin motsvarighet och hennes 

arbetsgrupp i Sverige, men tycker att båda HR-centrena borde träffas. Det skulle vara ett sätt 

att skapa kontakt, idag sker kontakterna mellan de personerna som måste, men det finns fler 

gemensamma problem. För att bli ett HR-center måste gemensamma regler definieras, det 

måste finnas ett större intresse för vad som görs i båda länderna. Det är enda sättet för att 

skapa en gemensam verklighet, ett gemensamt språk och gemensamma uttryck. Från en 
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informants perspektiv är relationen väldigt bra. Hon tycker att implementeringen av en 

gemensam ledningsgrupp har ökat samarbetet. De kan se om det är samma problematik i 

Sverige som i Finland. Hon menar att det även finns en del samarbete mellan specialisterna, 

dock tror hon att det snart inte kommer att vara tillräckligt. Av den anledningen borde riktiga 

gränsöverskridande arbetsgrupper med en linje upp till nästa chef implementeras för att 

undvika komplikationer i beslutsfattande.  

 

Sverige 

En svensk person tycker, som en av de finska informanterna, att den gemensamma 

ledningsgruppen har varit en bra start, dock har de inte kommit så mycket längre på lägre 

nivåer. Hon tror däremot att viljan finns där. En person nämner att det är viktigt att se var i 

organisationen ett samarbete skulle gynnas och träffas där. Hon anser inte att det är många 

som träffas kontinuerligt mellan länderna. För att upplevas som en organisation tror hon att 

alla skulle tjäna på att lära känna varandra och skapa en förståelse för hur de olika delarna 

arbetar, alltså skillnader och likheter. En av de intervjuade tycker också att förhållandet 

varierar, webbdelen arbetar dagligen tillsammans och helpdeskarna har upptäckt att de i vissa 

frågor hade mer utbyte med varandra än med respektive landsdimension. Samtidigt finns det 

enheter som har frågor som endast är relevanta i Sverige eller i Finland. Dock hävdar han att 

det finns utrymme för fortsatt utveckling även i de områden där det inte funnits ett naturligt 

behov att ligga långt fram på samarbetet. Däremot tror han att de måste göra förutsättningarna 

så bra som möjligt, finna ett sätt att lära känna varandra och bygga tillit samt vara bekväm i 

språk och kultur. En svensk skulle önska att samarbetet var bättre, det skulle gynna HR-

medarbetarna att ha den kommunikationen. Många anser att vissa delar enbart är lokala, men 

hon tror att det går att finna gemensamma nämnare för alla. 

 

4.3 Uttryckta känslor 

Finland 

En av de intervjuade menar att det är tillåtet att visa känslor, men att det inte är vanligt att folk 

gör det. En person berättar att hon visar sällan sin ilska, däremot är det lätt att läsa av hennes 

ansikte om hon är besviken. När hon är glad vill hon visa det, hon har lätt att röra vid folk, till 

exempel ge en kram eller puss på kinden. Hon berättar att i hennes tidigare arbetsgrupp fanns 

en kvinna som gick in i hennes rum och började skrika. Hon bad kvinnan lugna ner sig och 
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komma tillbaka när hon var lugn. Två gånger försökte kvinnan skrika på henne innan hon 

lärde sig att det beteendet inte accepterades. 

 

En finländare tycker att arbetsklimatet är öppet för konflikter och konfrontationer. Han anser 

att det är tillåtet att ha en annan åsikt och att den borde uttryckas. Han menar att om hans 

medarbetare inte höll med honom så skulle de med största sannolikhet berätta det för honom, 

men eftersom han är chef är det hans ord som slutligen avgör. En av de intervjuade menar att 

uttrycka idéer och åsikter är en fråga om personlighet snarare än vad som är möjligt att göra. 

För egen del säger hon vad hon tycker och tänker även om det inte finns någon uttalad fråga. 

Hon är däremot medveten om att det finns människor som tycker likadant som henne men att 

de inte uttrycker det. En informant anser att arbetsmiljön och atmosfären inte är den bästa för 

samarbete, folk visar inte vad de gör och frågar inte om åsikter. 

 

Sverige 

En av informanterna i Sverige upplever att det till viss del är accepterat att uttrycka känslor, 

ibland kan det bli lite gnäll, ett sätt att motverka det menar hon är att låta folk uttrycka sig 

mer. Ytterligare en svensk tycker att det är accepterat att visa känslor, däremot menar hon att 

det har med personligheten och närheten till de närmsta kollegerna och chefen att göra om de 

uttrycks eller ej. Hon hävdar att viss besvikelse, ilska och frustration blir tydlig i en 

organisation som HR-center eftersom vetskapen om att det ser annorlunda ut i ett annat land 

finns. En person anser att det är naturligt att uttrycka känslor på arbetsplatsen. Han funderar 

över om det kan ha att göra med att de tre arbetsgrupper som han har äger sina frågor och har 

inflytande. De vill ta ansvar och blir därmed förbannade om de inte får möjlighet att göra det.  

 

En av de intervjuade upplever att arbetsklimatet är öppet för konfrontationer, däremot tror hon 

att de ligger i relationen till andra intressenter snarare än inom HR-center. Hon menar att det 

ofta händer vid projektmöten att deltagarna utifrån sina specialistkompetenser inte kommer 

överens i en fråga, då lyfts den till en högre nivå. En annan åsikt som framkommer är att när 

ett beslut väl är fattat så får alla stå för det, även de som var emot det från början. En person 

tycker att arbetsklimatet är öppet för konflikter och konfrontationer, framförallt mellan 

cheferna, men hon tror att det är så mellan medarbetare också. Eftersom arbetet på HR-center 

kräver mycket samarbete skapas ett beroende av varandra, vilket enligt henne ger upphov till 

många mindre konflikter. En av svenskarna anser att alla tillåts ha en åsikt. Hennes erfarenhet 
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säger att det möjligen inte är lika accepterat att uttrycka besvikelse i Finland, där följer 

medarbetarna det som chefen säger. 

 

4.4 Ritualer, procedurer och ceremonier 

4.4.1 Möten 

Finland 

HR-center Finland och HR-center Sverige har ledningsgruppsmöten varje vecka, då närvarar 

chefen för HR-center, samt två personer från Sverige och två personer från Finland. Funktion 

med dessa är att både fatta beslut och förmedla information. Utöver det har ledningsgruppen 

för HR-center Finland möten varje vecka, då deltar chefen för HR-center Finland och hennes 

närmsta medarbetare. Varje arbetsgrupp har sedan egna möten.  

 

En av finländarna menar att mötenas funktion är att dela och föra vidare information, i vissa 

fall även att fatta beslut. Ett annat syfte med mötena är att skapa en god atmosfär, en känsla av 

samhörighet.  

 

Sverige  

HR-center Sverige har ledningsgruppsmöten varje vecka tillsammans med HR-center Finland. 

Ledningsgruppsmötena för HR-center Sverige är dels beslutsmöten, men även ett tillfälle för 

deltagarna att bolla saker med varandra. En informant berättar att vid ledningsgruppsmötena 

för både Finland och Sverige finns en dagordning, vilket gör det lätt att se om en fråga är uppe 

för beslut. Vid mötena för HR-center Sverige finns ingen dagordning, vilket gör det lättare att 

spontant ta upp frågor och fatta beslut. 

 

HR-center Finland och HR-center Sverige ska likna varandra när det gäller exempelvis 

arbetsgruppsmöten som ska äga rum veckovis. Enligt en person är dess huvudsyfte att planera 

verksamheten, vad som sägs på ledningsmötena får medarbetarna reda på genom att ta del av 

mötesanteckningar. En annan person menar att gruppmötenas främsta funktion är att föra 

information vidare från ledningen till samtliga medarbetare, och fungera som 

progressrapportering. En medarbetare anser också att gruppmötenas funktion är 

informationsmöten, hon hävdar att de vet innan om ett möte är ett informationsmöte eller 

beslutsmöte, däremot kan det vara så att besluten inte blir av vid beslutsmötena.  
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4.4.2 Beslutsfattande 

Finland 

När en medarbetare ska beskriva skillnaden mellan beslutsfattande i Finland och i Sverige 

berättar han en historia om ett finskt tåg och ett svenskt tåg som har som uppgift att ta sig till 

nästa station. I det svenska tåget stängs motorn av och folk säger ”vi måste diskutera att vi 

ska åka till nästa station. Vad tycker ni?” och alla börjar diskutera.  I det finska tåget slår man 

på full gas för att mittemellan stationerna stanna, blicka bakåt och säga ”var sjutton tog resten 

vägen?”. Tåget åker tillbaks och frågar ”vad gör ni här fortfarande? Det är meningen att vi 

ska vara vid nästa station”, och så åker de till nästa station med full gas. Vilket tåg som 

kommer först till nästa station skiljer sig åt.  

 

Enligt en intervjuperson involverar svenskar fler organisationsmedlemmar vid beslutsfattande 

för att diskutera innan beslut fattas. Hon tycker att finländarna är rakare, ibland till och med 

för snabba. Hon menar att tidsåtgången är densamma för beslutsfattande i Finland och 

Sverige, svenskarna lägger mer tid på processens början och finländarna lägger tiden på 

eftersnack. På ett sätt uppskattar hon den svenska beslutsprocessen mer än den finska, detta 

eftersom besluten kan implementeras så snart de är fattade. Även en annan medarbetare 

tycker att besluten i Sverige och Finland tas väldigt olika. Finländarna kan bli trötta på 

svenskarna som bara pratar och pratar utan att ta några beslut. Hon tar upp ett exempel från en 

grupp om ledare där hon var delaktig ”vi träffades i två år utan resultat, allt vi gjorde var att 

diskutera och prata”. 

 

Sverige 

En informant anser att det är för många inblandande vid beslutsfattande i Sverige, vitsen med 

att fatta beslut är inte att alla ska vara överens, det handlar snarare om förståelse. Hans 

upplevelse är att finländarna är snabbare eftersom besluten där förklaras efter att de är fattade. 

En annan medarbetare hävdar att finländare är av åsikten att möten är till för att fatta beslut 

medan svenskar tycker att möten är till för att diskutera. När organisationsförändringen 

påbörjades skapade detta frustration från båda sidor innan. Finska chefer ifrågasatte varför de 

skulle åka till möten i Sverige utan att fatta ett enda beslut. Svenskarna undrade i sin tur 

varför finländarna skyndade att fatta beslut i frågor som inte hunnits diskuteras. Han tror att 

kombinationen av svenskt och finskt beslutsfattande är kraftfull. 
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4.4.3 Julfest 

Finland 

En person berättar att julfesten i Finland är en relativt gammal tradition, alla företag i Finland 

anordnar en. På TeliaSonera arrangeras den efter område, exempelvis deltar ungefär 2000 

personer i Helsingforsregionens julfest. Finländarna anser att julfesten är informell och ser 

fram emot den.  En annan person anser att den har ett symboliskt värde, den visar hur mycket 

företaget uppskattar sina anställda. Företaget ska visa att de investerar i att deras anställda har 

en riktigt bra fest. För övrigt anser hon att HR-center Finland är relativt dåliga på att fira 

framgång.  

 

Sverige 

En informant berättar att i Sverige har de ingen stor gemensam julfest, den är uppdelad på 

respektive orter. Hon ser en nackdel i att det inte är anpassat för anställda som har 

medarbetare på andra orter.  En annan medarbetare anser att julfesten är ett stort 

irritationsmoment, då de inte anordnar någon på orten där hon arbetar. Hon tycker att det är 

lite synd eftersom det finns ett behov att träffas på en större enhet och för att få en 

företagskänsla. En intervjuperson säger att anledningen till att de inte har någon julfest är att 

det sades att ingen på TeliaSonera skulle anordna någon, men sedan var det bara orten där hon 

arbetar som lydde.  

 

4.5 Informanternas förhållande till TeliaSonera HR-center 

Finland 

En person berättar att han trivs på HR-center Finland, det är en familjär omgivning för 

honom. Organisationen ändras, dock är det samma anställda. Förändringen innebär därför en 

extra utmaning då de anställda måste lära sig sina nya roller. En annan medarbetare är 

däremot inte helt nöjd, då hon tycker att hon inte har möjlighet att använda sin kompetens 

fullt ut. En av intervjupersonerna anser att hon inte endast arbetar på HR-center Finland, då 

hon hanterar problem som inte bara är relaterade till Finland.  

 

Sverige 

Samtliga intervjupersoner trivs på sina arbeten. Två av dem nämner att de stimuleras av sina 

arbeten. En annan medarbetare tycker om att det händer mycket samt att det är en komplex 

situation, där de löser frågor på ett konstruktivt sätt.  
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4.5.1 Vad informanterna skulle vilja förändra 

Finland 

En medarbetare tror att HR-center behöver ändras inom flera områden, exempelvis i hur de 

arbetar och i processerna. Inom HR-center Finland har de en tradition att specialisterna är 

väldigt specialiserade, därför tror han att de behöver bli mer generalister. Han menar att det är 

svårt att rotera människor. En annan medarbetare skulle vilja ändra organisationsstrukturen så 

att den blev mer global. De arbetar redan åt det hållet, men hon skulle önska att det gick lite 

fortare. Om en av de intervjuade skulle ändra något så skulle hon sätta ihop HR-center 

Sverige och Finland, hon anser att det inte är någon idé att utveckla dem för sig själva. Även 

om de har lokala delar, så skulle hon vilja att känslan spreds att de är del av något större. En 

annan medarbetare skulle vilja känna sig mer ”empowered”, de är långt ifrån besluten, när 

ledningen tar beslut, dröjer det innan de når medarbetarna. Hon skulle även vilja ha en kickoff 

eller ett officiellt möte och mer samarbete mellan HR-center Finland och HR-center Sverige.  

 

Sverige 

En av de intervjuade skulle vilja utveckla beslutsstrukturen, då det har en inverkan på hur 

kommunikationen fungerar i nästa steg. En annan av intervjupersonerna tycker att det är en 

något gammal kultur på HR-center Sverige, ”man vågar inte sticka ut näsan, man vill gärna 

torrsimma först”. Hon önskar att de skulle vara lite modigare. En tredje intervjuperson tror att 

organisationen skulle kunna förbättras genom att lyfta vissa delar ur landsperspektiven och 

utföra dem gemensamt. Om en annan medarbetare fick ändra på några saker skulle det vara 

att chefen över HR-center Sverige hade månadsmöten tillsammans med chefen över HR-

center Finland. De skulle då kunna informera samtliga medarbetare på HR-center Finland och 

HR-center Sverige samtidigt för att få ett gemensamt underlag. Dessutom skulle hon vilja ha 

ett fysiskt möte för åtminstone HR-center Sverige en gång per år. Ytterligare en förbättring 

skulle vara att få in en gemensam lagringsyta, ett intranät, där de kan lägga in information 

som berör både HR-center Finland och HR-center Sverige. Detta för att skapa en målbild och 

visa processens gång, hon önskar även att alla specialistenheterna kommunicerade, att de hade 

sina nätverk och träffades.  
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4.5.2 Reaktion vid nedsättande kommentarer om HR-center 

Finland 

Samtliga finska informanter skulle reagera om någon pratar nedsättande om HR-center 

Finland. En person anser att det är en chefs arbete att agera eller att gå in i diskussionen.  

 

Sverige 

Alla intervjuade svenskar skulle även reagera i en sådan diskussion. En av dem nämner att 

hon blir förbannad om hennes barn eller bekanta pratar nedlåtande om Telia, utan att de 

förstår att hon har en anknytning. ”Jag blir irriterad på personer som jobbar i Telia som har 

barn som använder andra abonnemang. Jag tycker även att man ska vara lojal och försöka 

reda upp de situationer man ser”.  
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5 Analys 

5.1 Språk och jargong 

5.1.1 Språk 

Anners och Thureson (2008) ställer sig frågande till om de anställdas engelskkunskaper är 

tillräckliga, men även vilket språk som ska användas för lokal kommunikation. Det är ett 

faktum att engelska är det språk som allt mer används för att kommunicera på HR-center. 

Utmaningen ligger i att avgöra i vilket utsträckning det ska användas utan att överdriva. En av 

de svenska informanterna berättar att de aktivt jobbar med att mer ska utföras på engelska, 

men att det finns ett motstånd. Att chefer anser sina medarbetare inte vara förmögna att 

uttrycka sig på engelska i tal eller skrift tyder på att något behöver göras. En av svenskarna 

som sitter med i ledningsgruppen och erkänner att även hon, trots åtminstone veckovis 

kontakt med sina finska kolleger, tycker att det är lite svårt att använda engelska. Hon menar 

att lösningen ligger i att ta sig förbi spärren och börja tala. När vanan väl är etablerad kommer 

HR-centers anställda känna sig tryggare i engelska och därigenom kan det förutsättas att 

samarbete mellan HR-center Finland och Sverige gynnas.  

 

En av de personer som intervjuats i Sverige har varit på HR-center sedan 2005 och ser redan 

att mer engelska används. Den största utmaningen han ser med engelska är att det inte är helt 

lätt att vara kreativ och ha nytänkande på ett annat språk än modersmålet. Ytterligare en 

svensk informant ser en utmaning i språket, hon menar att den förståelse och den fördjupade 

kunskap som modersmålet för med sig kommer att gås miste om ifall enbart engelska skulle 

användas. En av de intervjuade ser positivt på den utbredda användningen av engelska 

eftersom det innebär att tid och kraft inte behöver läggas på översättning. Dock går det att 

ifrågasätta om alla anställda verkligen ges möjlighet att ta del av informationen om den 

varken finns tillgänglig på finska eller svenska. Skapar det en organisationskultur där enbart 

de språkbegåvade främjas? Två av de svenska informanterna är medvetna om att det tar 

längre tid att kommunicera på engelska och att det är svårt att få fram nyanser i språket. Är 

detta en utmaning som går att överbygga genom att etablera vanan och utbilda de anställda? 

 

På HR-center Finland är det vanligaste kommunikationsspråket finska. Anledningen är enkel: 

slutanvändarna är finska. För dem som använder engelska dagligen utgör språket inte något 

problem, utmaningen ligger då snarare i nivån på engelskan. Både finländare och svenskar 
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poängterar att det är en fördel att finländarna kan svenska, på så vis går det alltid att i nödfall 

säga ett ord på svenska för att få fram innebörden. 

 

Det finns anställda inom både HR-center Finland och Sverige som inte pratar engelska 

eftersom de inte har behov av att göra det. Vad händer med dem om enbart engelska talas? 

Kommer de att känna sig som en del av helheten, en del av organisationskulturen, om de är 

den avvikande gruppen? Kommer information att översättas till finska/svenska för dem eller 

kommer de förväntas kunna ta till sig information på engelska? Hur kommer det att påverka 

effektiviteten på företaget? Detta är en utmaning som inte bör förbises vid grundandet av ett 

gemensamt finsksvenskt HR-center. 

 

Eftersom HR-centers kunder, klienter och intressenter finns i fler än ett land finns det, som en 

av de finska informanterna säger, ett behov att kommunicera över gränserna. För att HR-

center ska fungera i ett internationellt perspektiv måste dess anställda börja vänja sig vid att 

engelska är en nödvändighet. Precis som informanten berättar kommer med största 

sannolikhet framtiden finnas för dem som är villiga att lära sig arbeta på engelska. En annan 

finsk informant påpekar att färdigheterna i engelska till stor del hör ihop med ålder. Den 

sakkompetens som de långtidsanställda besitter kommer i skymundan på grund av deras 

bristfälliga färdigheter i engelska. En utmaning ligger således i att behålla specialisterna 

samtidigt som framtiden ligger hos dem som dessutom har språkförmågan. 

 

5.1.2 Jargong 

En av informanterna menar att jargongen är ganska informell i både sättet att prata och 

interagera. Han har uppfattningen att detta är lika i både Finland och Sverige. Två av de andra 

personerna är överens om att HR-center Sverige inte är hierarkiskt. En person anser däremot 

att Finland är mindre hierarkiskt än Sverige. Hon menar att det beror på att färre människor 

arbetar på HR-center Finland. Om HR-center Finland och Sverige skulle slås samman kan 

antagandet göras att det skulle leda till mer hierarki då fler människor skulle ingå i samma 

organisation. Detta behöver dock inte innebära en utmaning då mer hierarki kanske är en 

förutsättning för allt annat som ett gemensamt HR-center tillför helheten. En av de intervjuade 

påpekar att finländarna kommunicerar på fler sätt än svenskarna. Om detta är fallet skulle 

finländarna kunna dela med sig av sina kommunikationsmetoder till svenskarna för att på så 

vis tillföra värde för HR-center som helhet.  
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Möjligen påverkas jargongen av att det är många som är specialister, vilket medför att de 

olika specialisterna hamnar på skilda nivåer när de kommunicerar med varandra. Detta har 

dock inget med nationalitet att göra, varför antagandet kan göras att specialister på 

motsvarande område i Finland och Sverige skulle kunna hamna på samma nivå, vilket 

underlättar kommunikationen dem emellan.  

 

5.2 Handlingar och beteende 

I kulturuttrycket handlingar och beteende påvisades i kandidatuppsatsen att svenskar skulle 

kunna ha svårt att anamma finländarnas auktoritära stil och vise versa. Detta är dock inget 

som upptäcktes vid intervjuerna. Beteenden mellan anställda och ledning i Finland anses vara 

informell av informanterna och inga titlar eller dylikt användes. En skillnad som kan ses är att 

en av de finska informanterna känner en saknad av ”empowerment”, då besluten uppfattas 

som att de kommer från Sverige.  En svensk informant känner sig däremot delaktig i besluten, 

då ledarna tar hänsyn till specialisternas kompetens. Detta kan ses som en skillnad i 

delaktigheten och hierarki i de båda länderna. Den finske informantens upplevelse av brist på 

delaktighet skulle möjligen minskas vid en sammanslagning. Då hon skulle arbeta närmare 

HR-center Sverige och därför närmare besluten. Det är dock svårt att finna om det verkligen 

stämmer eftersom alla informanterna inte upplever detta problem. Samarbetet mellan HR-

center Finland och Sverige är olika utvecklat på skilda nivåer. De har en gemensam 

ledningsgrupp, men samtidigt finns delar som inte samarbetar alls. Samtliga intervjupersoner 

är positiva till samarbetet och positiva till utveckling till ett gemensamt HR-center. De vill 

samarbeta och träffas vilket det finns en avsaknad av idag. Där åsikterna skiljer sig är i frågan 

om det finns möjlighet till samarbete överallt. Vissa anser att det finns lokala delar som inte 

skulle gynnas av samarbete, medan andra ser att det även finns gemensamma frågor i de 

lokala delarna.  De utmaningar som tas upp är språket, men även att folk är lite rädda, de 

känner inte varandra och litar inte på varandra. Enligt en svensk informant skulle det även 

behöva skapas en förståelse för hur de olika delarna arbetar, för att se skillnader och likheter. 

Dessa utmaningar måste överbyggas för ett framgångsrikt HR-center. Ett alternativ är att 

utveckla gränsöverskridande arbetsgrupper och ta vara på deras erfarenheter, för att de 

anställda ska bli bekväma i språket och kulturen samt ge de anställda möjligheterna att 

samarbeta och att lära känna varandra.  
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5.3 Uttryckta känslor 

En av de personer som intervjuats i Sverige tror att det nära samarbete som krävs av de 

anställda på HR-center ger upphov till småkonflikter. Hennes metod för att minska gnället är 

att låta alla uttrycka sig mer, på så vis uttrycks känslorna när tillfälle bjuds och medarbetarna 

går i mindre utsträckning runt och klagar i korridoren. En annan av svenskarna poängterar att 

det är accepterat att uttrycka känslor men att det är beroende av den närmsta chefen och 

kollegerna om så görs. Detta innebär att acceptansen för att uttrycka känslor inte är 

nationsbetingat, det är snarare arbetsgruppen som avgör. För att skapa ett arbetsklimat där 

känslor uttrycks, eller inte uttrycks, är det därför viktigt att upprätta en arbetsgrupp med 

önskvärda egenskaper.  

 

En svensk person menar att hans medarbetare blir förbannade om de inte tillåts ha inflytande 

över sina arbetsuppgifter. Han antar att detta har att göra med att de är vana att ha det på ett 

sätt och därför inte accepterar att det tas ifrån dem. Detta innebär inte heller att det skulle vara 

olika i Finland och Sverige, det handlar snarare om hur de anställda är vana att arbeta och att 

de inte är för en förändring som skulle innebära att de får mindre inflytande. Tillsammans 

med det andra landets specialister skulle de kunna ge varandra synpunkter och åsikter som 

skapar en ännu mer inflytelserik situation.  

 

Ett tecken på att finländarna är mer öppna att uttrycka känslor än vad som kan förväntas av 

dem, som Anners och Thureson (2008) beskrev som tystlåtna, är en av de intervjuade på HR-

center Finland. Hon visar sällan ilska, men vill gärna visa om hon är glad. Då kan det bli en 

kram eller kindpuss. Däremot accepterar hon inte medarbetare som skriker på henne. Detta 

visar tydligt att uttryckandet av känslor är mer beroende på personlighet än nationalitet. Alla 

människor är olika och det kommer alltid att finnas personer som har svårt för varandra. Detta 

innebär inte en utmaning för en gemensam organisationskultur då det snarare handlar om att 

ha gruppmedlemmar som passar varandras personlighet. 

 

Skillnaden mellan organisationskulturen på HR-center Finland och Sverige i detta avseende 

kan antas ligga i det en av finländarna pratar om när han påpekar att han i slutändan är chef 

över sina medarbetare. De berättar för honom om de inte är överens, men hans ord är ändå 

avgörande. En annan av de finska informanterna tycker inte att atmosfären främjar samarbete 

då folk inte frågar om åsikter och inte visar vad de gör. Det som de två finska informanterna 
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berättar om kan utgöra en utmaning för en gemensam organisationskultur. Detta för att det 

finska sättet trots allt verkar vara mer slutet och att chefen har en större betydelse i Finland än 

i Sverige. Möjligen skulle de svenska cheferna behöva ta till sig en del av de finska chefernas 

auktoritet, det är trots allt deras uppgift att leda andra. Samtidigt skulle de finska cheferna 

gynnas av att få ta del av medarbetarnas åsikter och synpunkter i större utsträckning. Nyckeln 

är att tillföra värde för helheten och här kan finländare och svenskar lära mycket av varandra. 

 

5.4 Rutiner, procedurer och ceremonier 

5.4.1 Julfest 

I Finland har de en ceremoni i form av en julfest. Budskapet är uppskattning, den visar hur 

mycket företaget uppskattar sina anställda genom hur mycket det investerar i den. I Sverige 

finns det inte samma tradition, vilket skapat en del missnöje. Finland och Sverige skiljer sig i 

detta kulturuttryck, men om det i framtiden skulle bli ett HR-center är det möjligt att 

ceremonier skulle delas i större utsträckning och därmed skulle missnöjet mellan HR-center 

Finland och Sverige minskas. Därför kan detta ses som en möjlighet.  

 

5.4.2 Möten och beslutsfattande 

En viktig skillnad mellan ländernas organisationskultur visar sig genom 

kommunikationsmönster vid möten. Svenskarnas väg till ett klart budskap är långt mer 

invecklad är finländarnas. Utmaningen kan observeras genom att finländare ofta uppfattar 

svenskar som ostrukturerade och svenskar uppfattar finländare som alldeles för rakt på sak. 

 

Eftersom ambitionen är att mötena i sig på HR-center Finland och Sverige ska likna varandra 

skiljer de sig inte nämnvärt. Skillnaden ligger i vad medarbetarna anser att mötenas funktion 

är. Ofta är det uttalat om ett möte är till för information eller beslut, men åsikterna om vad det 

innebär när ett beslut inte fattas vid ett beslutsmöte går isär. En av finländarna påpekar att 

detta var något som skapade frustration från både finländare och svenskar vid 

organisationsförändringens början. För att undvika en utmaning i detta avseende är 

information och kommunikation viktigt, men även att klargöra vad som menas med olika 

saker. Exempelvis kan antagandet göras att svenskar tolkar beslutsmöten som diskussion inför 

beslut medan finländarna tolkar det som att ett beslut faktiskt ska fattas.   
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Berättelsen om det finska och det svenska tåget är helt i linje med vad Anners och Thureson 

(2008) kommit fram till som en avgörande skillnad mellan finsk och svensk 

organisationskultur. Det som är värt att ha i åtanke är att vilket tåg som når stationen först 

varierar. En av finländarna instämmer i detta när hon säger att svenskarna lägger tid i 

beslutsprocessens början medan finländarna lägger tid på det som kommer efter beslutet har 

fattats. En annan finsk person menar att svenskarnas diskussionsbenägenhet är tröttsam och en 

av svenskarna tycker att finländarna är snabbare i sitt beslutsfattande eftersom förståelsen där 

kommer efter beslutet och inte innan som i Sverige. Precis som en finländare säger torde 

kombinationen av svenskt och finskt beslutfattande vara kraftfull. Detta innebär en stor 

möjlighet för HR-center då en gyllene medelväg möjligen leder till att tågen når stationen i tid 

och samtidigt.  

 

5.5 Stark och funktionell kultur 

Det finns tre aspekter av en stark organisationskultur: historisk, psykologisk, och sociologisk 

genomträngning. För att skapa en stark gemensam kultur på HR-centrena är inte den 

historiska genomträngning aktuell då den snarare är stark var för sig (Telia och Sonera) än 

tillsammans.  

 

Den psykologiska genomträngningen kan uppkomma genom intensiva erfarenheter som HR-

centers anställda upplever tillsammans. Exempel på detta är den nedskärningsprocess som 

nyligen genomförts, men även vad det skulle innebära att bli ett gemensamt HR-center, om 

det ger upphov till framgång så är de anställda en del av den. Faran kan ligga i att det faktiskt 

är två separata HR-center från början och att de anställda därmed har med sig tolkningar av 

kulturen som kanske inte helt stämmer överens med det andra landets tolkningar. Av den 

anledningen kan den psykologiska genomträngningen innebära både en utmaning och en 

möjlighet. 

 

Det är svårt att få en organisationskultur att genomsyra en stor organisation med många 

medlemmar, samtidigt blir kulturen starkare och mer genomträngande ju fler som delar den. 

Antagandet kan göras att den sociologiska genomträngningen snarare kommer att bli aktuell 

för subkulturer än för hela organisationen. Organisationen kommer antagligen att ha uttalade 

värderingar och normer som samtliga medlemmar förväntas följa, men kulturen i det dagliga 

arbetet kommer sannolikt att präglas av arbetsuppgifterna. Detta innebär en stor möjlighet, då 



37 

 

subkulturer kan skapas över gränsen, exempelvis kan HR-centers administrativa avdelning i 

Sverige och Finland samarbeta och tillsammans skapa en funktionell subkultur gentemot sin 

målsättning. Med andra ord ligger möjligheten i att subkulturerna uppstår efter funktion 

snarare än efter nation. 

 

Det finns potential för en stark gemensam kultur genom att en av de gemensamma nämnare 

som har visats hos de anställda i både HR-center Finland och Sverige, nämligen lojaliteten till 

organisationen. Samtliga informanter skulle reagera och försöka reda upp situationen om 

någon pratade nedsättande om respektive organisation. Redan nu kan det förmodas att 

organisationsmedlemmarna ställer sig bakom gemensamma antaganden och värderingar.  

 

De anställdas egna val av ändringar eller utveckling av HR-center visar på en vilja att arbeta 

mer tillsammans. De finska informanterna nämner alla samarbetet mellan HR-center Finland 

och Sverige eller önskan att bli mer globala. De svenska informanterna berör 

beslutsstrukturen, att organisationskulturen känns gammeldags, men även att man vill lyfta 

vissa delar ur landsperspektiven. Detta kan ses som en möjlighet för samarbetet, då det finns 

en stark vilja till det. Med andra ord finns goda förutsättningar för att en gemensam 

organisationskultur kan bli verklighet. 
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6 Slutsats 

Uppsatsens frågeställning ämnade undersöka hur de nationella skillnaderna i 

organisationskultur på TeliaSoneras finska respektive svenska HR-center påverkar 

möjligheten att på sikt bli ett gemensamt HR-center.  

 

Vad gäller språk har ett antal utmaningar identifierats. En utmaning ligger i att det finns ett 

motstånd mot att mer arbete ska ske på engelska. Funderingar som uppstått är: 

 Finns det risk för att endast de språkbegåvade främjas? 

 Vad sker med de som inte kan kommunicera på engelska? 

 Hur påverkas effektiviteten på företaget? 

Dessa frågor utgör en utmaning som inte bör förbises vid grundandet av ett gemensamt 

finsksvenskt HR-center. Samtidigt finns det möjligheter i form av att arbetet blir mer 

tideffektivt då mindre tid och kraft behöver läggas på att översätta dokument och dylikt till tre 

språk. Eftersom finländare ofta har viss kunskap i svenska ligger en möjlighet att komma runt 

svårigheter i engelska i att använda svenska ord om situationen kräver det. För att minska 

utmaningarna och främja möjligheterna torde nyckeln vara att ägna tid åt utbildning. När en 

vana att tala och skriva engelska väl har etablerats kommer troligtvis samarbetet mellan HR-

center Finland och Sverige att gynnas. 

 

Ett annat område som undersöktes var jargong. En möjlighet i samarbetet har identifierats i 

jargongen mellan specialisterna. De har troligen mer gemensamt med varandra än med andra 

specialister och det skulle därför kunna gynna jargongen. Finländare kan dela med sig av sina 

kommunikationsmetoder för att inte mer hierarki ska medföra att kommunikation och 

samarbete försämras. En möjlighet ligger i att öppna upp HR och tvätta bort gammeldags 

känslan. Att ge de båda centrerna möjligheten att göra detta tillsammans är något som inte kan 

negligeras som en stor möjlighet för framtida samhörighetskänsla.  

 

En möjlighet vid en sammanslagning är att finländarna möjligen skulle känna sig mer 

delaktiga i besluten. Problemen i form av att de inte känner varandra eller litar på varandra, 

skulle även möjligen förbättras vid ett gemensamt center. Ett förslag som flera medarbetare 

poängterat är ett möte eller en kickoff, vilket är ett bra förslag för att överbygga rädslan. Ett 

annat alternativ som tas upp är att genomföra förändringen av riktiga gränsöverskridande 

arbetsgrupper och lära sig av deras upplevelser. 
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I kulturuttrycket rutiner, procedurer och ceremonier påvisades en skillnad i exempelvis 

respektive lands julfirande. Om det skulle utvecklas till ett HR-center, skulle det vara viktigt 

att dessa delades eller utfördes liknande. På så sätt skulle missnöjet minskas och därför 

utvecklas till något positivt för centret.  

 

Beslutsfattande visade sig stämma väl med tidigare slutsatser och nämndes av samtliga 

informanter. Istället för upphov till en utmaning, torde detta gynna HR-center genom att de 

skulle kunna utveckla en kombination av det finska och svenska beslutsfattande.  

För att utveckla en stark kultur fanns två genomträngningar där det skulle kunna ske. I den 

psykologiska genomträngningen skulle de anställda få dela framgång med centret, dock kan 

det bli en utmaning eftersom finländares och svenskars tolkning skiljer sig. Den sociologiska 

genomträngningen tar upp svårigheten av att få en organisationskultur att genomsyra en hel 

organisation. Detta kan leda till en möjlighet då subkulturer kan utvecklas över 

landsgränserna mellan avdelningar. Det finns alltså potential att utveckla en stark gemensam 

kultur. En gemensam ståndpunkt är den totala lojaliteten till organisationen och viljan att 

arbeta tillsammans.  

 

6.1 Vidare forskning 

För vidare forskning föreslås en enkätundersökning hos de anställda på både HR-center 

Finland och Sverige. Detta för att se vilka tankesätt som delas av majoriteten av dem, men 

även för att identifiera vad det är för uppfattningar som finns hos minoritetsgrupperna. Ett 

annat förslag till vidare forskning är att göra en undersökning på andra delar, eller hela, 

TeliaSonera eftersom det är ett internationellt företag. Det vore intressant att se hur behovet 

ser ut och vilket värde ett gemensamt HR-center skulle tillföra företaget som helhet. 

 

Vidare forskning skulle även kunna utföras på andra finsksvenska företag för att se om 

utmaningarna och möjligheterna är detsamma i andra kontexter. Detta för att upptäcka om de 

är nationsbetingade eller om det snarare har med företaget som sådant att göra.  
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Bilaga 1: Intervjuguide för intervjuer i Stockholm 2 december 2008 

 

Personliga uppgifter 

 Position på TeliaSonera 

 Tid på TeliaSonera 

 Tid på nuvarande position 

 

Språk och jargong  

 Hur upplever du jargongen på HR-center Sverige? 

 I vilken utsträckning används engelska i det dagliga arbetet?  

- Hur tycker du personligen att det är att arbeta på engelska? 

- Om arbetet endast utfördes på engelska, vilka möjligheter och svårigheter ser du 

att det skulle kunna leda till för TeliaSoneras HR-center som helhet? 

 

Handlingar och beteende  

 Finns det några strategier som du anser att man bör vara medveten om för att arbeta 

effektivt på HR-center Sverige? 

 Vilka av dina personliga och yrkesmässiga egenskaper tror du ha bidragit till att du har 

den befattningen du har? 

- Tror du att det hade krävts andra egenskaper om du hade arbetat på HR-center 

Finland? 

 Hur är förhållandet mellan anställda och ledningen på HR-center Sverige?  

 Hur är förhållandet mellan det finska och det svenska HR-centret? I till exempel 

följande avseenden: 

- Konkurrens/samarbete 

- Mycket kontakt/lite kontakt 

- Beroende/oberoende av varandra 

 Kan du nämna några oskrivna regler för ”seder och bruk” i HR-center Sverige? 

- Någon som börjar med ”DU BÖR…” 

- Någon som börjar med ”DU BÖR INTE…” 
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Uttryckta känslor  

 Hur accepterat upplever du att det är att uttrycka känslor som t ex glädje, besvikelse och 

ilska? 

 Upplever du att arbetsklimatet är öppet för konflikter och konfrontationer? 

 

Rutiner, procedurer och ceremonier  

 Vilken typ av möten håller man på TeliaSonera HR-center Sverige? 

- Beskriv mötena och vilken funktion de har. 

- Hur tycker du att mötena fungerar? 

 Kan du beskriva ett typiskt händelseförlopp i följande situationer: 

- När en betrodd medarbetare slutar eller avgår med pension. 

- När man vill fira, till exempel ett bra år eller har julfest. 

 

Informantens förhållande till TeliaSonera HR-center Sverige 

 Vad tycker du om att jobba på HR-center Sverige? 

- Om du fick ändra tre saker i organisationen, vad skulle det vara – och varför?  

- Vad uppskattar du mest respektive minst med det svenska HR-centret?  

 Tänk dig att du sitter i sällskap med några okända människor. Plötsligt hör du att någon 

pratar mycket nedsättande om HR-center Sverige. Hur reagerar du? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för intervjuer i Helsingfors 20 november 2008 

 

Personal information 

 Position at TeliaSonera? 

 Employed at TeliaSonera since…? 

 Time at the current position? 

 

Language and jargon 

 How do you experience the jargon at HR-center Finland? 

 To what extent is English used in the daily work at HR-center Finland? 

- How do you personally feel about using English at work? 

- What opportunities and difficulties do you see for HR-center as a unit if English 

was the only language used?  

 

Actions and behavior 

 Are there any strategies that you consider important to be aware of in order to work 

effectively at HR-center Finland? 

 Which of your personal and professional qualities do you believe have had an impact on 

you reaching your current position? 

- Do you believe that other qualities would have been requested if you were 

working at HR-center Sweden? 

 How is the relation between employees and management at HR-center Finland?  

 How is the relation between HR-center Finland and HR-center Sweden? For example, 

please consider the following aspects:  

- Competition vs. cooperation 

- Contact vs. little contact 

- Dependence vs. independence 

 Please describe a few rules for manners and customs in HR-center Finland: 

- Some that begins with “you should…” 

- Some that begins with “you should not…” 



45 

 

Expressed emotions 

 To what extent is it acceptable to express emotions such as happiness, disappointment 

and anger at HR-center Finland? 

 Do you consider your working environment to be open to conflicts and confrontations?  

 

Routines, procedures and ceremonies  

 What kind of meetings do you have at HR-center Finland?  

- Please describe the meetings and their functions.  

- In your opinion, how are the meetings working out? 

 Could you please describe a typical course of events in the following situations: 

- When a trusted employee quits or retires. 

- When your organisation is celebrating something, for example a successful year or 

when having a Christmas party. 

 

The informant’s relation to TeliaSonera HR-center Finland 

 How do you feel about working at HR-center Finland? 

- If you could change three things at HR-center Finland, what would that be and why? 

- What do you appreciate most and least regarding HR-center Finland? 

 Imagine that you are in the company of unknown people. Suddenly you hear somebody 

talking disparaging about HR-center Finland. How do you react? 

 


