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Sammandrag 

Att underskatta betydelsefulla skillnader mellan närliggande länder kan påverka företags 

utländska verksamhet negativt. Genom intervjuer med chefer inom Forex verksamhet i Norden 

har vi undersökt de språkliga och kulturella skillnaderna mellan de nordiska länderna och hur 

dessa påverkar samarbetet mellan Forex i Sverige och deras nordiska filialer. Enligt studiens 

resultat finns det betydelsefulla skillnader i språk och kultur mellan de nordiska länderna. 

Skillnader avseende kultur har påvisats vilka påverkar samarbetet mellan det svenska 

huvudkontoret och de nordiska filialerna främst inom beslutsfattande. Språk har visat sig utgöra 

en stor utmaning för Forex och påverkar samarbetet i Norden. Regelverk har uppkommit som en 

faktor där de nordiska länderna skiljer sig åt och som i stor utsträckning påverkar samarbetet 

mellan huvudkontoret och de utländska filialerna. 
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1.	  Inledning	  

1.1	  Problembakgrund	  
	  

Om jag och mina nordiska chefer i ledningsgruppen fattar ett beslut så går 

finnen omedelbart hem och verkställer det, svensken går hem och berättar 

om vilket trevligt möte vi haft, dansken går hem och gör någonting helt annat 

än beslutat och norrmannen varken gör eller säger något på hemmaplan 

(Norrby, 2005). 

Såhär uttalar sig Nordeabankens före detta Nordenchef Thomas Ericsson om kulturskillnader 

mellan de nordiska länderna som han har erfarit från Nordeas utlandsverksamhet. Detta är ett 

exempel på betydande skillnader inom Norden trots ländernas geografiska närhet.  

I takt med den ökade internationaliseringen bland företag ökar även betydelsen av skillnader 

mellan länder och problem dessa kan innebära för företag när de expanderar till nya länder. Detta 

beror på att organisationsstruktur, strategier och styrning formas av den kultur som råder i det 

land företaget är verksamt i (Hofstede, 1998). Vidare är språkskillnader av stor betydelse 

eftersom språk är en central del av ett företags strategi och syftar till att förstärka strukturer och 

strategier (Piekkari & Welch, 2010). Faktorer som skiljer länder åt, och som påverkar 

utlandsverksamheter, samlas under begreppet psykiskt avstånd (O’Grady och Lane, 1996). 

Ett vanligt förekommande antagande är att nyetablering i ett psykiskt närliggande land är enklare 

än i ett psykiskt mer avlägset land på grund av att det där finns färre aspekter för företag att ta 

hänsyn till och förbereda sig inför. Därför är det mindre vanligt att företagsledare väljer att 

etablera sig i länder som anses olika hemlandet (Sousa, 2011). Ett exempel på ett företag som 

expanderat till närliggande länder är Forex, vars kärnverksamhet är valutaväxling. Sedan Forex 

år 2003 fick tillstånd att bedriva bankrörelse har expansionen av deras verksamhet ökat kraftigt i 

Norden. När Forex grundades år 1927 hade de ett växlingskontor på Stockholms Centralstation. I 

början av år 2014 hade Forex ungefär 130 bankbutiker utspridda i Norden. (Forex, 2014.) 
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Företags internationella expansion sker ofta i enlighet med det psykiska avståndet, vilket innebär 

att företag först etablerar sig i psykiskt närliggande länder för att sedan expandera till länder med 

ett större psykiskt avstånd. De handlar så i tron om att det krävs mindre förberedelse att etablera 

sig i närliggande länder (Beniro och Gripsrud, 1992). Ett resultat av detta synsätt är att företag 

inte lägger tillräckliga resurser på förberedelse inför expansion i psykiskt närliggande länder trots 

att betydelsefulla skillnader finns. Detta kan påverka företagets utlandsverksamhet negativt 

eftersom de strategier som fungerar i hemlandet inte nödvändigtvis fungerar utomlands på grund 

av det psykiska avståndet (Sousa, 2011). I själva verket kan därför risken och svårighetsgraden 

med att bedriva verksamhet i psykiskt närliggande länder vara betydande. Detta mynnar ut i en 

problematik kring hur negligerandet av betydelsefulla skillnader i psykiskt närliggande länder 

kan ha en negativ inverkan på internationella företags verksamheter. Denna benämns som den 

psykiska avståndsparadoxen (O’Grady och Lane, 1996). 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader i språk och kultur mellan de nordiska 

länderna och hur dessa påverkar samarbetet mellan huvudkontor och utländska filialer. Vi 

undersöker Forex verksamhet i Norden och har för avsikt att besvara följande forskningsfråga: 

Hur påverkar befintligt psykiskt avstånd, i form av språk och kultur, samarbetet mellan Forex 

huvudkontor och dess utländska filialer i Norden? 

2.	  Teori	  
I följande avsnitt behandlas centrala begrepp och teorier. Först definieras viktiga begrepp och 

sedan presenteras de teorier som används som utgångspunkt i undersökningen. Teorierna är 

anpassade för Norden och redogör för faktorer inom psykiskt avstånd som påverkar samarbete. 

2.1	  Begrepp	  

2.1.1	  Norden	  
Denna uppsats behandlar ett svenskt företags verksamheter i Danmark, Finland, Norge och 

Sverige. I denna uppsats hänvisar vi till de undersökta länderna som ”de nordiska länderna” och 

menar då enbart Danmark, Finland, Norge och Sverige trots att Island också ingår i Norden 

(Norden, 2014). 
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2.1.2	  Kultur 
Med kultur avses gemensamma drag för hur en grupp människor tänker, känner och agerar. Det 

kan förklaras som en kollektiv programmering av människor. Både länder och organisationer har 

egna kulturer (Hofstede & Hofstede, 2014). I denna uppsats syftar ordet kultur på nationskultur 

medan organisationers kulturer benämns som organisationskultur. 

2.2	  Samarbete	  
Samarbete definieras enligt Svenska Akademiens ordlista (2011) som att arbeta med någon för 

ett gemensamt syfte. Piekkari & Welch (2010) menar att den upplevda erfarenheten av att arbeta 

i och att leda ett företag präglas av kommunikation mellan chefer och medarbetare. Denna 

mänskliga aspekt är central i arbetet för företag som har verksamhet utomlands och kallas för 

den mänskliga dimensionen. Språk är centralt inom dimensionen och är kärnan i kommunikation 

eftersom det ligger till grund för relationer och grupper, makt och ojämlikhet samt formar 

värderingar. (Piekkari & Welch, 2010.) Vidare har kultur en stor inverkan på kommunikation. Ju 

större kulturskillnader är mellan personer som kommunicerar, desto svårare kan det vara att 

kommunicera då det finns en ökad risk för missförstånd (Deresky, 2011). Piekkari & Welch 

(2010) har sammanfattat och utvecklat Bartlett och Ghoshals (1989) teori som behandlar olika 

synsätt på internationella företag. Nedan sammanfattas hur Piekkari & Welch lyfter fram den 

mänskliga dimensionen inom ett av perspektiven, designperspektivet, och betonar språkets 

betydelse för internationella företag. 

Enligt designperspektivet strävar företag efter att uppnå effektivitet och uppnår detta genom att 

huvudkontoret kontrollerar de utländska filialerna. Detta sker ofta genom en hierarkisk struktur. 

Detta förutsätter en extensiv och fungerande kommunikation inom organisationen där språk är en 

förutsättning. Eftersom designperspektivet lägger stor vikt vid effektiv kommunikation krävs det 

att chefer har en god språklig förmåga. (Piekkari & Welch, 2010.) 

Enligt designperspektivet används personliga relationer och kommunikation mellan 

nyckelpersoner som ett hjälpmedel inom strategiarbetet. Det är främst företagsledningen men 

också mellanchefer som är involverade i strategisk planering. Kommunikation fungerar som ett 

redskap för att skapa en gemensam vision och ett förtroende inom organisationen. Det krävs 

därför att chefer stödjer organisationskulturen och deltar i implementerandet och 
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kommunicerandet av strategier på medarbetarnivå. (Piekkari & Welch, 2010.) 

2.3	  Psykiskt	  avstånd	  
Det finns många definitioner av psykiskt avstånd. I en av de tidigaste teorierna framtagen år 

1977 av Johanson och Vahlne (2009) definieras psykiskt avstånd som barriärer i 

informationsflödet till och från utländska marknader. Enligt teorin är det bland annat kultur, 

språk, utbildning, industriell utveckling, regelverk samt affärsmetoder som påverkar det psykiska 

avståndet. 

Evans et al., (2000) har vidareutvecklat ovanstående definition. De menar att även den politiska 

och ekonomiska omgivningen samt branschtillhörighet och affärspraxis påverkar det psykiska 

avståndet. Vidare avgörs det psykiska avståndet av de uppfattade skillnaderna eller likheterna 

mellan den utländska marknaden och hemmamarknaden. Därmed påverkas det psykiska 

avståndet inte enbart av omgivningen utan även företagets uppfattning om skillnaderna spelar in. 

Företagets egenskaper som internationell erfarenhet, strategier, storlek, ägarskap och interna 

beslutsvägar påverkar denna uppfattning. 

2.3.1	  Språk 
De nordiska ländernas språk är indelade i två språkstammar vilket illustreras i figur 1. De 

danska, norska och svenska språken är närbesläktade och har ett gemensamt ursprung medan det 

finska språket tillhör en främmande språkfamilj (Torp, 2005). 

 

  

 

Figur 1, Språkfamiljer för språken i Norden. Källa: (Torp, 2005). 

Arne Torp (2005) skiljer på nordiska språk och språk i Norden. Nordiska språk syftar på de språk 

i Norden som härstammar från indoeuropeiska och tillhör undergruppen nordgermanska. 

Exempel på nordiska språk är danska, norska och svenska. Språk i Norden är samlingsnamnet för 

de språk som talas i det geografiska området Norden och inkluderar även bland annat finska.  
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Personer som talar de nordiska språken har därmed en stor förståelse för varandras språk. Det 

finska språket skiljer sig från de nordiska språken och finsktalande personer har därför inte lika 

stor förståelse för danska, norska eller svenska. Däremot innehåller det finska språket många 

svenska låneord vilket gör att finskspråkiga personer ändå har en viss förståelse för det svenska 

språket (Torp, 2005). Figur 2 visar hur mycket personer som talar danska, norska och svenska 

förstår av varandras talade språk. 

   

 

 

 

 

 

Figur 2, Danskars, norrmäns och svenskars språkförståelse vid tal. Hur nära den  

blåa färgen är respektive språk symboliserar i vilken utsträckning lyssnaren förstår  

det talade språket  Källa: (Torp, 2005). 

Förståelsen för det svenska språket förklaras av att Sveriges geografiska närhet har lett till att 

mycket av uttalet i de andra nordiska språken liknar det svenska språket. En förklaring till att 

danskar och norrmän har större förståelse för svenska än tvärtom beror på att svensk TV har 

visats i Danmark och Norge sedan 1970-talet. För svenskar var det under samma tid inte möjligt 

att se på dansk eller norsk TV. (Torp, 2005.) 

2.3.2	  Kultur	  
Enligt Hofstede (1998) skiljer sig kulturer åt mellan länder och det har en inverkan på företag 

och dess organisationsstruktur, ledarskap samt strategier. Att dessa skiljer sig åt mellan länder 

innebär att det som bidrar till framgång för ett företag i ett land inte nödvändigtvis fungerar i ett 
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annat. Därför är det nödvändigt för ett företag att lära sig om kulturen i ett land där de ämnar 

bedriva verksamhet. En medvetenhet om kulturskillnader kan bidra till att förutse konflikter och 

kulturkrockar vilket i sin tur kan påverka hur framgångsrik verksamheten i utlandet blir. Företag 

bör även avgöra hur mycket av verksamheten som är nödvändigt att anpassa efter befintliga 

skillnader. Alternativet är att standardisera verksamheten vilket innebär att ha samma strategier 

oavsett vilket land de verkar i. (Sousa, 2011.) 

År 1980 presenterade Geert Hofstede (2014) en teoretisk modell för att beskriva länders kulturer. 

Teorin grundas på data som samlats in på företaget IBM under åren 1967-1973. Modellen bestod 

ursprungligen av fyra perspektiv på kultur vilka Hofstede kallar dimensioner. De fyra 

dimensionerna utgjordes av maktdistans, individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande 

(Hofstede 1983). En femte dimension, långtidsorientering, introducerades år 1991 baserat på 

forskning av Michael Harris Bond. År 2010 utvecklades denna dimension av Michael Minkov 

och fick då sitt nuvarande namn pragmatism. Ytterligare en dimension, tillfredsställelse, lades till 

samma år baserat på Minkovs forskning (Hofstede 2014).  

Kultur är för närvarande, enligt Hofstedes (2014) teori, indelat i följande sex dimensioner: 

maktdistans, osäkerhetsundvikande, individualism, maskulinitet, pragmatism och 

tillfredsställelse. Inom varje dimension finns antingen en motpol eller en grad som sträcker sig 

från hög till låg. Exempel på detta är femininitet som är maskulinitets motpol och maktdistans 

som sträcker sig från hög till låg. I modellen tilldelas länder ett index med ett värde från 1 till 

100 inom varje dimension. 

De kulturella skillnaderna inom Norden varierar och är i många fall små. Trots detta lyfts dessa 

fram nedan eftersom de fortfarande kan komma att vara betydelsefulla. Ju högre respektive lägre 

värde en kultur visar på dimensionernas skalor, desto mer tenderar kulturen att påvisa 

karaktärsdragen inom dimensionen. Karaktärsdrag inom kultur är generaliseringar och 

representerar inte hela landets befolkning utan snarare en trend inom ett lands kultur. 

Nedan redogörs för Hofstedes dimensioner och de nordiska ländernas värden inom 

dimensionerna anges. I de fall där Hofstede har angett att ett land inte tillhör någon av polerna 

inom en dimension anges det nedan. 
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2.3.2.1	  Maktdistans	  
Maktdistans berör hur personer inom en kultur accepterar maktskillnader mellan individer och 

deras förhållningsätt till auktoritet (Minkov & Hofstede, 2011). Vidare berör maktdistans även 

faktorer som grad av centralisering, ledarstil och beslutsfattande (Hofstede, 1983). 

Som illustreras i figur 3 har de nordiska länderna 

genomgående vad Hofstede (2014) beskriver som 

en låg maktdistans. Denna låga maktdistans betyder 

att de nordiska länderna har en låg acceptans för 

maktskillnader och att de nordiska organisationerna 

är decentraliserade. Problemlösning och beslut sker 

ofta genom förhandling och diskussioner. Chefer 

har därmed förtroende för de anställda och låter 

dem i stor utsträckning ta egna beslut. Hierarki 

används enbart av praktiska skäl för att fördela 

ansvar eftersom de anställda deltar i 

beslutsfattandet. Chefer anses vara tillgängliga för sina medarbetare och har en coachande 

ledarroll. 

Danmark urskiljer sig som synes i figur 3 med en något lägre maktdistans än resterande nordiska 

länder som har liknande värden inom dimensionen. Hofstede (2014) menar att icke-danskar ofta 

anser att självständighet har stor betydelse för danskar och att de har ett coachande ledarskap 

snarare än auktoritärt. 

2.3.2.2	  Osäkerhetsundvikande	  
Osäkerhetsundvikande mäter hur hotade individer känner sig av en osäker framtid och hur de 

hanterar tvetydiga situationer (Minkov & Hofstede, 2011). Dimensionen berör även arbetsmoral, 

inställning till risk och graden av acceptans av okonventionellt beteende (Hofstede, 1983). 
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I Figur 4 framgår det att varken Danmark eller 

Sveriges kulturer är osäkerhetsundvikande. Danskar 

och svenskar tenderar att ha en mer avslappnad 

inställning till en okänd framtid och som följd tar de 

risker i större utsträckning. De har också ett mindre 

behov av struktur. De är mer toleranta till beteende 

och åsikter som skiljer sig från deras egna vilket 

speglar att danskar och svenskar inte uppfattar 

innovation som hotfullt. (Hofstede, 2014.) 

Finland och Norges kulturer är mer osäkerhetsundvikande än Danmark och Sveriges. Norge 

befinner sig i mitten av skalan i figur 4 och anses därför inte kunna kategoriseras som 

osäkerhetsundvikande eller inte osäkerhetsundvikande. Finland som i figur 4 hamnar på den övre 

delen kategoriseras däremot som osäkerhetsundvikande och tenderar därför att i större 

utsträckning undvika osäkra och okända situationer för att minska ångest och stress. Ju mer 

osäkerhetsundvikande en kultur är, desto mer strävar personer inom kulturen efter att bibehålla 

säkerhet genom regler och struktur och undviker därmed risker. (Hofstede, 2014.) 

2.3.2.3	  Individualism	  
Individualism berör graden av ömsesidigt beroende som ett samhälles medlemmar uppvisar och 

huruvida individer definierar sig själva som ett 

“jag” eller “vi” (Hofstede, 2001). Individualism 

behandlar även relationen mellan chefer och 

arbetstagare, vikten av sociala förhållanden och 

kommunikation. 

Enligt Hofstede (2014) är de nordiska länderna av 

individualistisk karaktär och har likvärdiga resultat, 

vilket visas i hans studie och kan urskiljas i figur 5. 

Länderna bör därför påvisa likartade 

individualistiska karaktärsdrag. Exempelvis 
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beskrivs förhållandet mellan arbetsgivare och anställda som kontraktbaserat med ömsesidiga 

fördelar samt att anställning och befordran baseras på meriter snarare än genom ett personligt 

nätverk. Vidare menar Hofstede att personer inom de nordiska kulturerna förväntas att endast rå 

om sig själva och sin närmaste familj. 

2.3.2.4	  Maskulinitet	  
Dimensionen maskulinitet med motpolen femininitet beskriver huruvida manliga eller feminina 

värderingar är dominanta inom kulturen och länder kategoriseras beroende på om de strävar efter 

att minimera eller maximera könsskillnader (Hofstede, 1983). Han menar att feminina kulturer i 

större utsträckning accepterar att män och kvinnor går utanför ramarna för vad som är stereotypt 

för en man respektive kvinna. Inom maskulina kulturer bevaras en uppdelning av kvinnors och 

mäns roller. Samhällen är även mer eller mindre tävlingsinriktade och dimensionen berör 

dessutom karaktärsdrag gällande faktorer som vikten av att prestera, vem som fungerar som 

förebild, huruvida personer vill skilja sig från flocken och betydelsen av materiella ting 

(Hofstede 2014.) 

Enligt Hofstede (2014) är Norge och Sverige de 

två mest feminina kulturerna i världen men även 

Danmark och Finland har feminina kulturer som 

illustreras i figur 6. Värderingar som därför 

dominerar i Norden är de som traditionellt 

associeras med kvinnor. Gemensamt för de 

nordiska kulturerna är att det anses opassande att 

framhäva sig själv eller sina framgångar. Vidare 

anses relationer vara viktigare än materiella ting. 

Personer inom feminina kulturer vill undvika att 

skilja sig från flocken och att briljera  individuellt 

anses misstänkt. Hofstede (2014) menar att både danskar och svenskar är kända för att sträva 

efter att uppnå samstämmighet genom långa diskussioner. Att Danmark och Finlands kulturer är 

något mer maskulina betyder att personer inom de kulturerna inte lägger lika stor vikt vid de 

feminina värderingarna som svenskar och norrmän gör. 
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2.3.2.5	  Pragmatism	  
Pragmatism berör hur personer inom kulturer förhåller sig till det oförklarliga som sker. 

Dimensionen består av två poler pragmatism och normativism där kulturer skiljer sig i deras 

behov att finna en förklaring till saker och ting eller en absolut sanning (Hofstede, 2014). 

Ytterligare aspekter inom dimensionen är hur väl personer sparar pengar, deras förhållande till 

traditioner, deras förmåga att acceptera motsägelser och anpassa sig men även uthållighet till att 

uppnå resultat. 

De nordiska ländernas grad av pragmatism 

illustreras i figur 7 där Danmark, Finland och Norge 

har normativa kulturer medan Sveriges kultur 

varken är pragmatisk eller normativ. Danskar, 

finländare och norrmän lägger därför enligt 

Hofstede större vikt än vad svenskar gör vid att 

söka förklaringar och säkerställa en absolut sanning. 

Vidare bör danskar, finländare och norrmän ha ett 

större behov av stabilitet, större fokus på att uppnå 

resultat fort och vara mindre benägna att spara inför 

framtiden jämfört med svenskar. Svenskar kan även 

i och med sin mer pragmatiska karaktär vara bättra på att anpassa sig vid förändring och att 

acceptera motsägelser. (Hofstede, 2014.) 

2.3.2.6	  Tillfredsställelse	  
Dimensionen tillfredsställelse, med sin motpol återhållsamhet, anger den grad personer 

kontrollerar sina impulser och begär. Skalan inom denna dimension sträcker sig från svag 

kontroll som kallas för tillfredsställelse till strikt kontroll av impulser och begär som kallas för 

återhållsamhet. Andra faktorer som dimensionen berör är optimism och hur viktig fritid är för 

personer inom kulturen. (Hofstede, 2014.) 
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De nordiska ländernas grad av tillfredsställelse visas i figur 8 där Norge, enligt Hofstede, 

befinner sig mitt emellan tillfredsställelse och återhållsamhet och kan därför anses vara varken 

tillfredsställande eller återhållsamt. Danmark, 

Finland och Sverige har däremot tillfredsställande 

kulturer. Danskar, finländare och svenskar är 

optimistiska med en positiv attityd till livet. Fritid 

är viktigt för dem och de vill bestämma 

självständigt över sin ekonomi och sina 

handlingar. Sverige och Danmark bör i och med 

sina högre värden påvisa starkare tendenser till de 

attribut som Hofstede kopplar till tillfredsställande 

kulturer, Finland och Norge uppvisar liknande 

grad av tillfredsställelse (Hofstede, 2014.) 

2.3.7	  Kulturforskning	  
Att bedriva forskning inom området kultur är komplext. En studie har undersökt kultur i Europa 

och visat att det finns hela 81 kulturer i de 32 länderna som undersöktes vilket pekar på 

svårigheter med att forska om kultur (Baskerville, 2003). Ett annat exempel som lyfter fram 

svårigheter med kulturforskning är att flera forskare har försökt återskapa Hofstedes resultat utan 

att lyckas få samma resultat. Därför ifrågasätter Baskerville om Hofstedes teori, som är baserat 

på studien från år 1980, kan tillämpas i andra sammanhang.  

Samtidigt är Hofstedes studie den största som någonsin gjorts inom kulturforskning och hans 

teori är den mest använda bland kulturforskare. Vidare har dimensionerna uppdaterats genom 

åren av både Hofstede och andra forskare. Den teoretiska modellen har förbättrats genom att 

dimensioner tagits bort och nya har tillkommit. Av dessa anledningar är Hofstedes 

kulturdimensioner accepterade som teoretisk utgångspunkt bland många forskare. (Sivakumar & 

Nakata, 1996.) 
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2.3.3	  Regelverk	  
Enligt Svenska Akademiens (2011) ordlista definieras en regel som en föreskrift, norm eller 

vana. I denna uppsats avses regelverk som en samling regler som är inrättade av regeringar och 

överstatliga organisationer såsom till exempel Europeiska Unionen (EU) och Europeiska 

ekonomiska samarbetsrådet (EES). 

Lokala regelverk anses av Björkman & Osland (1998)  vara en av de viktigaste faktorerna när ett 

företag bedriver verksamhet utomlands. Dessa regelverk som överstatliga organisationer, såsom 

till exempel EU, och länders riksdagar beslutar om måste företag ta hänsyn till eftersom de kan 

skilja sig åt från land till land. För företag innebär regelverk ökade kostnader till följd av 

regelefterlevnad som till exempel informationsinsamling eller rådgivning från specialister 

(Dunning, 1993). Detta innebär att ett företags framgång inte bara avgörs av deras produkter, 

effektivitet och marknadsförhållanden, utan även de begränsningar som lokala regeringar och 

myndigheter utgör för verksamheten i form av reglering. De lokala myndigheterna och de 

multinationella företagens mål är ofta motstridiga. Hanterandet av lokala regelverk bör därför 

vara en central del i ett multinationellt företags strategi. (Björkman & Osland, 1998.) 

2.4	  Sammanfattning	  av	  teori	  
I teoriavsnittet lyfts betydelsen av samarbete inom internationella företag fram, där de psykiska 

avståndets faktorer språk och kultur utgör centrala aspekter inom samarbete. Både skillnader och 

likheter mellan språken i Norden behandlas. Kulturdimensioner används för att påvisa likheter 

och skillnader mellan de nordiska ländernas kulturer. För att ge en bredare förståelse för hur 

psykiskt avstånd påverkar samarbete berör teorigenomgången även betydelsen av regelverk för 

internationell företagsverksamhet. Figur 3 nedan illustrerar hur de teoretiska utgångspunkterna i 

uppsatsen samverkar och hur de kopplas till uppsatsens frågeställning som berör samarbetet 

mellan Forex svenska huvudkontor och dess nordiska filialer. 
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Figur 9, En illustration av det psykiska avståndets, i form av språk och kultur, koppling till samarbetet  

mellan Forex svenska huvudkontor och dess nordiska filialer. 

 

3.	  Metod	  
I följande avsnitt presenteras den metod som används för att besvara forskningsfrågan och 

varför vi har intervjuer som undersökningsmetod. Vi presenterar intervjupersonerna, berättar 

hur vi utformade intervjuguiden och om genomförandet av intervjuerna. Sedan följer en kritisk 

diskussion om undersökningsmetoden. 

3.1	  Metodval	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur befintliga skillnader i språk och kultur påverkar 

samarbetet mellan huvudkontor och filialer i psykiskt närliggande länder. Därför avgränsas det 

psykiska avståndet som undersöks till språk och kultur. Detta är en nödvändighet eftersom 

begreppet psykiskt avstånd innehåller för många faktorer för att rymmas i denna uppsats. 

Anledningen till att vi undersöker språk och kultur är att de kan ses som sociala aspekter av det 

psykiska avståndet och därmed är det intressant att undersöka hur de påverkar samarbete. 

Vi valde att studera företaget Forex eftersom de bedriver verksamhet i tre nordiska länder utöver 

Sverige och därför ansågs vara ett relevant företag för undersökningens syfte. För att besvara 

frågeställningen valde vi att intervjua chefer inom Forex om hur de uppfattar skillnaderna mellan 

länderna och hur detta påverkar deras samarbete. 
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Anledningen till att vi valde samtalsintervjuer som undersökningsmetod är att vi ville öka våra 

möjligheter att förstå till fullo hur det psykiska avståndet påverkar samarbetet. Därför gav vi 

intervjupersonerna möjlighet att ta upp ytterligare faktorer inom det psykiska avståndet utöver 

språk och kultur som vi hade avgränsat forskningsfrågan till. Genom samtalsintervjuer kunde vi 

samla in oförutsedda svar genom att inte att leda in intervjupersonen på specifika områden vilket 

är svårt i till exempel enkätundersökningar. Dessutom var det nödvändigt för oss att kunna ställa 

spontana följdfrågor för att på så vis ta reda på mer information om de oförutsedda svaren 

(Esaiasson et al., 2012.) 

3.2	  Intervjupersoner	  
Vår första kontakt på Forex var Mikael Geitner, Nordenchefen, som erbjöd oss olika alternativ 

till intervjupersoner inom olika delar av organisationen. Vårt kriterium inför urvalet av 

intervjupersoner var att de skulle ha kunskap och erfarenhet av samarbetet mellan Forex 

huvudkontor och någon av de utländska filialerna. Eftersom vi ville fokusera på den del av 

verksamheten där mest samarbete äger rum mellan länderna, valde vi att intervjua nationschefer 

som har mycket kontakt med Nordenchefen på huvudkontoret i Sverige. Valet av 

intervjupersoner har i enlighet med Esaiasson et al., (2012) således varit strategiskt i strävan efter 

att intervjua personer som kan vara till hjälp för att besvara forskningsfrågan. 

Fyra chefer på Forex intervjuades. Dessa bestod av Forex Nordenchef, som har det övergripande 

ansvaret för Forex verksamhet i Norden, och tre av Forex nationschefer som ansvarar för 

verksamheten i Danmark, Finland respektive Norge. Nationscheferna valdes ut för att berätta om 

hur de upplever skillnaderna i kultur och språk mellan Sverige och landet de arbetar i, samt hur 

detta påverkar samarbetet med huvudkontoret i Sverige. Vidare gav de även en bild av hur deras 

medarbetare uppfattar samarbetet med huvudkontoret i Sverige. Intervjupersonen som 

representerade svenskarna på Forex utgjordes av Nordenchefen istället för den svenska 

nationschefen. Anledningen till detta var att Nordenchefen skulle kunna ge en mer övergripande 

bild av det svenska huvudkontorets samarbete med samtliga utländska filialer. Dessutom hade 

Nordenchefen tidigare arbetat som svensk nationschef och kunde därför också bidra med 

erfarenheter från sin tid som nationschef för Sverige. Nedan följer en kort presentation av varje 

intervjuperson. 
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Mikael Geitner började på Forex år 1996 som säljare. Sedan dess har han varit bland annat 

affärschef, vice Sverigechef, regionschef och tillförordnad VD för ett av Forex dotterbolag, 

Exchange samt nationschef för Sverige. Sedan år 2009 har Geitner haft rollen som Nordenchef. 

(Geitner, 2014.) 

År 2009 började Joakim Husted som nationschef för Danmark på Forex. Husted har även arbetat 

på Kastrup där han har erfarenhet av att arbeta med både svenskar och danskar. Husted har 

studerat två år i Jönköping och är gift med en svenska. (Husted, 2014.) 

Harri Andersson har varit nationschef för Forex Finland sedan år 2013. Han har arbetat på Forex 

sedan år 1990, förutom under en perioden 1994-1996. Andersson är född i Finland och har finska 

föräldrar. Däremot växte han upp i Sverige och bodde där till han fyllde 25 år. (Andersson, 

2014.) 

Rune Viermyr började på Forex år 2011 och har sedan dess ansvarat för Forex verksamhet i 

Norge. Viermyr har 15 års tidigare erfarenhet som VD i tre svenska bolag för deras norska 

verksamhet. (Viermyr, 2014.) 

3.3	  Utformning	  av	  intervjuguide	  
Intervjufrågorna var av semistrukturerad karaktär med på förhand bestämda frågeområden där vi 

hade relevanta begrepp och teorier som utgångspunkt. För att läsa intervjufrågorna i sin helhet 

hänvisar vi till intervjuguiderna i bilaga 1 och 2. Bilaga 2 är intervjuguiden för nationschefen i 

Norge men utgör de frågor som ställts till samtliga nationschefer. 

För att få oförutsedda svar under intervjuerna, lät vi intervjupersonerna till en början prata öppet 

utan direktiv, om erfarenheter och upplevelser från deras arbete. När intervjupersonerna då 

berättade något som var relevant för samarbetet på Forex ställde vi följdfrågor och bad dem 

utveckla sina svar. Detta tillvägagångssätt visade sig fungera eftersom det kom fram oförutsedda 

svar som inte ingick i vår forskningsfråga och vi därför inte hade utformat intervjufrågor kring. 

(Esaiasson et al., 2012.) Eftersom samtliga intervjupersoner la stor vikt vid regelefterlevnad, 

lyfts detta fram som ett resultat av undersökningen för att bidra till en bredare förståelse av hur 

psykiskt avstånd påverkar samarbetet mellan huvudkontoret och de nordiska filialerna. 
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Efter att ha ställt öppna frågor ställde vi frågor som syftade till att ge svar på forskningsfrågan. 

För att möjliggöra att intervjupersonernas svar återspeglade teorin, delade vi upp den i olika 

teman som vi sedan formulerade intervjufrågor inom. De olika temana bestod av språk och 

Hofstedes (2014) kulturdimensioner. Inom temat språk ställde vi först en öppen fråga om 

kommunikation, med avsikt att få information om språkskillnader och dess påverkan på 

samarbete. I de fall då intervjupersonerna berättade knapphändigt, ställde vi följdfrågor om till 

exempel hur det är att ha svenska som koncernspråk. 

Kulturbegreppet krävde en mer ingående operationalisering och mer specifika frågor för att vi 

skulle vara säkra på att få information som överensstämde med Hofstedes teori. Inom 

kulturtemat definierade vi först de olika dimensionerna genom att skriva ner kännetecken för 

varje dimension i en operationaliseringsmall, se bilaga 3. Sedan operationaliserade vi dessa 

genom att översätta de teoretiska definitionerna till frågor som kunde tillämpas på 

intervjupersonernas egen upplevelsevärld (Esaiasson et al., 2012). Ett exempel är maktdistans, 

där vi ställde frågor om hur formella de anställda är på arbetsplatsen och om relationen mellan 

chef och arbetstagare. 

För att spegla frågeställningen delades frågor upp i två steg, där vi först ställde en fråga om 

skillnader mellan Sverige och landet i fråga. Om det visade sig att det fanns skillnader, ställde vi 

en följdfråga om utmaningar relaterad till skillnaden mellan länderna. Steg ett syftade till att ta 

fasta på befintligt psykiskt avstånd, och i steg två ville vi ha information om hur befintligt 

psykiskt avstånd påverkade samarbetet mellan det svenska huvudkontoret och dess nordiska 

filialer. 

3.4	  Genomförande	  av	  intervjuer	  
Med Nordenchefen hölls en personlig intervju i ungefär en och en halv timme, vilket är längre 

tid än intervjuerna med nationscheferna som varade i ungefär en timme. Anledningen till detta 

var att hinna ställa frågor om samtliga nordiska länder. Intervjuerna med varje nationschef hölls 

över telefon, vilket kan ha medfört att en mindre personlig kontakt etablerades. Detta kan ha 

gjort att nationscheferna varit mindre öppna med sina erfarenheter. Fördelen med 

telefonintervjuer var att vi som intervjuare kunde kommunicera med varandra genom 

kroppsspråk för att underlätta samarbetet under intervjun. 
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Intervjuerna spelades in och transkriberades. Anledningen till detta var att inte gå miste om 

viktig information. Transkriberingarna använde vi som underlag när vi författade resultatet av 

undersökningen. 

3.5	  Metoddiskussion	  
I enlighet med vad Esaiasson et al., (2012) skriver är vi medvetna om att intervjupersonerna inte 

är helt oberoende när de berättar om sina erfarenheter. Kollegor och chefer kan ha förväntningar 

på intervjupersonerna som dessa omedvetet anpassar sig till. Detta gäller framförallt eftersom vi 

har ställt frågor om utmaningar gällande samarbete. Intervjupersonerna kanske inte vill uttala sig 

på ett sätt som kan uppfattas som kritik mot en kollega. Det finns därför en risk att 

intervjupersonerna inte har varit helt öppna med svårigheter och problem i samarbetet med de 

övriga nordiska länderna, då de är måna om att behålla en god relation till personer inom Forex. 

Något annat som kan ha påverkat resultatet av undersökningen är att de små skillnader som finns 

mellan de närliggande länderna kan ha överdrivits eftersom vi har ställt frågor specifikt om 

skillnader. Därför kan små skillnader ha framstått som mycket större än vad de är. 

Intervjupersonerna har själva påpekat vid intervjutillfällena att deras svar många gånger har varit 

grova generaliseringar, vilket måste tas hänsyn till när slutsatser dras om skillnader mellan 

länder. 

Det är av intresse att diskutera huruvida denna undersökning verkligen mätt det vi har haft för 

avsikt att mäta (Esaiasson et al., 2012). I analysarbetet tyckte vi som författare att stora delar av 

intervjumaterialet kunde tillämpas på teorin och även besvara forskningsfrågan. Detta tyder på 

att frågorna operationaliserats väl och därmed har materialet en god validitet. Däremot finns en 

medvetenhet kring brister i denna undersökning. 

Inom kulturdimensionen maskulinitet var validiteten bristfällig och vi valde därför att stryka 

stora delar av det intervjumaterialet. Vi ställde en fråga som innehöll ordet jämställdhet. Då detta 

kan vara ett känsligt ämne och samtidigt ett viktigt ämne för många företag resulterade det i att 

intervjupersonerna istället berättade om vikten av jämställdhet. När vi sedan försökte leda frågan 

in på skillnader i uppfattningar om kvinnliga och manliga roller var det redan för sent och 

intervjupersonernas svar fortsatte att handla om jämställdhet. Validiteten hos intervjumaterialet 

inom denna dimension blev således för svag och därför fick stora delar strykas. Detta har 
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resulterat i att denna undersökning inte har kunnat fullständigt undersöka hur kulturella 

skillnader inom maskulinitet påverkar samarbetet då det enbart finns valitt material från två av 

fyra intervjupersoner. 

Vidare visade sig valet av en semistrukturerad intervju ha en positiv inverkan på validiteten av 

undersökningen. Det gav oss möjlighet att förtydliga frågor som inte operationaliserats 

tillräckligt väl och därmed missförståtts. Vi kunde då ställa om frågan så att den överensstämde 

med det undersökningen ämnade mäta. Till exempel blev “medarbetarnas önskan att arbeta i 

grupp” istället “huruvida medarbetare föredrar att arbeta i grupp”. Detta för att den första frågan 

tolkades som hur medarbetare önskar arbeta i grupp snarare än hur mycket de tycker om det. 

Detta kunde ha påverkat validiteten i vår undersökning negativt om vi inte haft möjlighet att 

ändra frågor under intervjuernas gång (Esaiasson et al., 2012). Allt eftersom vi hade avklarat 

intervjuer justerade vi intervjuguiden för att förtydliga frågor som behövdes förtydligas. 

Vidare kan det ha skett slumpmässiga eller osystematiska fel vid undersökningen vilket kan 

utgöra en brist i undersökningens reliabilitet (Esaiasson et al., 2012). Vid en av intervjuerna 

talade intervjupersonen norska vilket kan ha resulterat i hörfel och missförstånd och därmed 

påverkat utfallet av undersökningen. För att undvika missförstånd efter att intervjuer och 

transkriberingar ägt rum, skrev vi som författare resultatet och analysen i grupp. Därmed 

minskade risken att det som intervjupersonerna sagt feltolkades. 

4.	  Forex 
I följande avsnitt presenteras information om Forex historia och organisation. Vidare beskrivs 

regelverk som påverkar Forex huvudkontor i Sverige och de nordiska filialerna. Detta följs av en 

beskrivning av språk- och kulturskillnader samt relaterade utmaningar som är specifika för det 

svenska huvudkontorets samarbete med filialerna i Danmark, Finland och Norge. 

4.1	  Historik	  
Forex Bank grundades år 1927 som en barberarshop på Stockholms Centralstation. Frisören 

Gyllenspets märkte, utifrån sitt företagande, att en betydande del av hans kunder var turister och 

hade ett behov av att växla valutor. Han startade därför en valutaväxlingsverksamhet. År 1965 

övertog den nuvarande ägaren Rolf Friberg verksamheten från Statens Järnvägar. (Forex, 2014.) 
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Forex öppnade sina första butiker i Finland år 1993, Danmark år 1994 samt Norge år 2004 

(Geitner, 2014). I slutet av år 2013 hade Forex ungefär 130 bankkontor spridda i Norden (Forex, 

2014). Vad Geitner känner till, finns det ingen anledning till att de expanderade till Finland före 

Danmark. Att Forex etablerade sig i Norge 10 år senare beror på att de behövde bli bank innan 

de kunde bedriva verksamhet där i enlighet med Norges regelverk. (Geitner, 2014.) 

Geitner (2014) beskriver företagande i Norden som nödvändigt för att vidga marknaden. Forex 

ledning valde att expandera inom Norden på grund av det lilla geografiska avståndet, små 

kulturella skillnader samt goda marknadsförutsättningar. Geitner menar även att de såg att 

marknaden hade liknande resvanor som i Sverige, det vill säga att invånarna reser mycket. 

4.2	  Organisation	  
Forex styrs idag centralt från moderbolaget i Sverige. Verksamheten i Danmark, Norge och 

Finland består av valutaväxling, medan Forex Sverige även erbjuder banktjänster till sina kunder. 

(Geitner, 2014.) Forex har en standardiserad verksamhet som ser likadan ut i varje land som de 

verkar i. Detta gäller företagets värderingar, utbildningar och andra koncept där allt ska följa 

samma struktur. Anledningen till detta är enkelheten och att bibehålla kontrollen över 

verksamheten. De anpassar, vid behov, verksamheten om det inte är för komplicerat. (Geitner, 

2014.) 

Vi vill hålla det väldigt tight. Vi vill inte bygga upp en organisation i 

respektive land. Därför har vi sagt att det mesta ska ligga här hemma, 

ägarskap av produkter och processer. (Geitner, 2014.) 

Den del av Forex organisation som denna uppsats avser undersöka består av butiksnätet i Norden 

som leds från huvudkontoret i Sverige av Nordenchefen Mikael Geitner. Inom Norden finns en 

nationschef för vart och ett av de fyra nordiska länderna. Dessa rapporterar i sin tur till 

Nordenchefen vilket illustreras i figur 10 nedan. I varje land finns två regionschefer och under 

dem affärschefer som ansvarar för en bankbutik och dess medarbetare. (Geitner, 2014.) 
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Figur 10, organisationsschema för Forex i Norden. 

Eftersom Forex är ett svenskt familjeföretag har ägaren valt att behålla svenska som 

koncernspråk (Geitner, 2014). Svenska används således i kommunikationen mellan de nordiska 

länderna. Företaget kräver därför att nationschefer ska ha en god förståelse av det svenska 

språket. De erbjuder också sina medarbetare utbildning i svenska. Att ha svenska som 

koncernspråk ser Geitner (2014) som effektivt då de inte behöver översätta så mycket till de 

andra nordiska språken. 

4.3	  Regelverk	  
År 2003 fick Forex tillstånd att bedriva bankrörelse utöver valutaväxlingen. I och med detta 

ökade kraven från myndigheter kring regelverk (Geitner, 2014). Joakim Husted (2014), 

nationschef i Danmark, förklarar att efter det att Forex i Sverige blev bank förändrades 

situationen i Danmark till följd av de ökade kraven. De var tvungna att följa svenska regelverk 

för banker utan att erbjuda banktjänster. Något som Husted tror har medfört förlorad 

konkurrenskraft gentemot konkurrenter i Danmark. 

Harri Andersson (2014) berättar om liknande erfarenheter i Finland där han menar att nya 

utmaningar uppstått efter att Finland blev filial. Andersson menar att Forex Finland måste leva 

efter myndighetskrav, regelverk, rutiner med mera som en bank har, men saknar de förmåner 

som en bank erbjuder i form av produkter och därmed intäkter. Efter Forex utveckling till bank 

har det blivit mer komplext att ha en verksamhet kring “...en så enkel produkt som valuta...” 

(Andersson, 2014). 

Regelverk skiljer sig inom Norden men också inom överstatliga organisationer där de har 

medlemskap. Eftersom Forex har filialer och inte dotterbolag i Norden innebär det att de 

utländska filialerna enligt lag måste lyda den svenska finansinspektionens regelverk. Ytterligare 
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komplikationer härstammar från att Norge är medlem i EES och inte i EU som de andra nordiska 

länderna. EU ställer andra krav på sina medlemsländer. Att följa både de lokala och de svenska 

regelverken har också varit en utmaning, menar Mikael Geitner. Det förutsätter en kompetens 

och kunskap om lokala regelverk vilket inte nödvändigtvis alltid har funnits på huvudkontoret i 

Sverige. (Geitner, 2014.) 

Nordenchefen och samtliga nationschefer på Forex är eniga om att regelefterlevnad är viktigt 

inom verksamheten. Andersson (2014) menar att det är en fråga om överlevnad för Forex, vilket 

också Nordenchefen håller med om. “Det är en existensfråga för företaget. Det går före allt 

annat” (Geitner, 2014). 

4.4	  Danmark	  
	  

4.4.1	  Språk	  
Enligt Joakim Husted (2014), nationschef för Danmark, finns det inga tydliga problem gällande 

kommunikation mellan Danmark och Sverige. Enligt Husted händer det att både svenskar och 

danskar glömmer att de behöver prata sakta för att bli förstådda av varandra. Som lösning på 

detta kommunicerar de ibland på engelska, alternativt försöker de att hitta andra ord för ett ord 

som visat sig vara svårbegripligt.	  

På kontoret i Danmark har medarbetare fått utbildning i det svenska språket. Enligt Husted var 

målet för utbildningarna att öka förståelsen av det svenska språket och på så vis lättare ta del av 

information från det svenska huvudkontoret (Husted, 2014). I Danmark ser Husted även till att 

de anställer personer som antingen redan har en förmåga att förstå svenska alternativt har en 

förmåga att lätt anpassa sig till nya språk. 

4.4.2	  Kultur	  
Danskar och svenskar är lika i flera avseenden. Varken Geitner (2014) eller Husted (2014) ser 

några större skillnader i respektive lands initiativtagande. Husted har inte heller observerat några 

skillnader mellan danskar eller svenskar i huruvida de föredrar att arbeta i grupp eller individuellt 

samt hur män och kvinnor förväntas bete sig. Vidare anser Husted att det inte finns någon 

skillnad mellan hur stor vikt svenska och danska medarbetare lägger vid att ha kul på arbetet 

(Husted, 2014). Husted anser att det inom hela Forex finns ett stort fokus på att ha roligt på 
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arbetet.  

Joakim Husted tycker däremot att beslutsfattande i Sverige tar längre tid än vad det gör i 

Danmark. Svenskar är mer måna om att tidigt formulera mål och planerar sedan i detalj vägen 

dit. I Danmark läggs istället vikt vid att snabbt ta ett beslut. Husted beskriver att danskar i 

jämförelse med svenskar är mer benägna att ta risker. Om något sedan inte går som planerat, 

löser de det i efterhand. Startsträckan, menar Husted (2014), är därför kortare i Danmark. han 

beskriver danskar som mer handlingskraftiga, vilket även Nordenchefen Mikael Geitner (2014) 

håller med om. 

Jag har massa kollegor här, som flyger fram och tillbaka, som kan ge 

massa exempel på att det har suttit i långa möten och äntligen kommer 

fram till något. Å andra sidan kan det vara någon som säger det var ju en 

himla tur att vi inte körde på gult där, för nu visade det sig att det blev så 

här istället. (Husted, 2014.) 

Joakim Husted (2014) berättar att svenskar vill uppnå konsensus vid beslutsfattande, vilket 

skiljer sig från danskar. “Att beslutsprocessen drar ut på tiden och utgör ett extra 

irritationsmoment för en dansk som är van vid att det går lite snabbare” (Husted, 2014). Han 

menar att danskar ser lite mer lättsamt på beslut som tagits i deras frånvaro. Husted förklarar att 

svenskar är måna om att alla är informerade om vilka beslut som tas och att alla har en djup 

förståelse på detaljnivå för det som diskuteras.  

Vidare menar Husted att de tidskrävande beslutsprocesserna i Sverige kan leda till att Forex i 

Danmark förlorar fördelar gentemot sina konkurrenter då de kan ta snabbare beslut (Husted, 

2014). Även Geitner (2014) förklarar att Forex beslutsprocesser kan uppfattas som långsamma 

av nationscheferna men menar att detta har att göra med de regelverk Forex måste följa och att 

de är en stor koncern. “Vi vill kunna agera utifrån den lokala marknadens förutsättningar men 

med en fyr-landing koncerns regelverk och lite stelbenthet är det en utmaning” (Geitner, 2014). 

Enligt Husted är svenskar mer formella än danskar på arbetsplatsen och han menar vidare att 

svenskar är mer tillbakahållna, vänliga och artiga. Danskar är ofta mer öppna med sina 

prestationer än svenskar och mindre rädda för att framhäva sig själva. Danskar är öppnare och 
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har en mer avslappnad utstrålning (Husted, 2014). Geitner (2014) har reagerat på hur trevlig 

stämning danskarna har både på och utanför arbetsplatsen. 

Vidare ser han att det i Sverige finns en tydligare hierarki med klara roller och att arbetsuppgifter 

i Danmark är något mindre strukturerade (Husted, 2014). Ett exempel på att danskar är mindre 

strukturerade är att de skiljer sig något från de andra nordiska länderna i hur de går till väga med 

medarbetarsamtal. Som hjälp vid medarbetarsamtalet, som äger rum en gång i månaden, finns en 

mall som medarbetaren och chefen fyller i tillsammans. Mallen har utformats av huvudkontoret 

centralt i Stockholm. I Danmark förblir fält såsom namn och datum ofta oifyllda (Husted, 2014). 

Detta skiljer sig från Finland där de "följer den rutin som finns i Forex till 100 %" (Andersson, 

2014) och i Norge där de också följer mallen vid medarbetarsamtalen (Viermyr, 2014). 

4.5	  Finland	  

4.5.1	  Språk	  
Nationschefen för Forex i Finland Harri Andersson (2014) menar att många i Finland förstår 

svenska men att de inte pratar svenska. “Det är som om en svensk som har studerat tyska i tre år i 

högstadiet 20 år senare ska börja prata tyska med en tysk” (Andersson, 2014). På grund av detta 

har de upplevt vissa utmaningar på Forex. I och med att många finländare inte kan tala svenska 

uppstår missförstånd och frustration. 

En utmaning med att ha svenska som koncernspråk blir tydlig när finsk personal ska ta till sig 

instruktioner och information på svenska. Detta är på grund av att det ställs högra krav på att 

arbetsuppgifter ska utföras enligt givna regelverk och instruktioner. Eftersom svenska inte är de 

anställdas modersmål kan detta leda till att finländare inom Forex antingen missuppfattar eller 

inte alls förstår instruktioner och information (Geitner, 2014). På grund av detta menar 

Andersson (2014) att de lägger vikt vid svenskkunskaper när de anställer nya medarbetare och 

alla medarbetare utbildning i svenska. 

En annan språklig utmaning som Nordenchefen Mikael Geitner (2014) beskriver är att göra 

företagsvärderingarna tillgängliga för medarbetare i de olika länderna och att de måste översättas 

till de olika språken och samtidigt behålla samma betydelse. I dagsläget har de valt att behålla 

värderingarna på svenska i alla länder förutom i Finland där de har översatts till finska. Han 
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menar att det där finns en problematik kring att de inte vet med säkerhet om värderingarna har 

översatts rätt och därmed är desamma för den finska filialen. De har tidigare försökt översätta 

värderingarna till engelska men upplevde att de inte lät lika bra, vilket ledde till att de behöll dem 

på svenska. (Geitner, 2014.) 

Att finländare är mindre sociala än svenskar, menar Andersson (2014), “går som en röd tråd” vad 

gäller skillnader mellan finländare och svenskar. Han ser att detta tillsammans med att 

kommunikationen på Forex sker på ett främmande språk, leder till att finländare i mindre 

utsträckning deltar i diskussioner. Ett exempel på en sådan situation är vid koncernövergripande 

konferenser där medarbetare från hela Norden samlas. Finländare är ofta tystare och mer 

tillbakadragna, något som Andersson tror kan bero på en större språklig förståelse mellan 

Danmark, Norge och Sverige. 

4.5.2	  Kultur	  
Harri Andersson (2014) anser att beslut tas snabbare i Finland än i Sverige. Detta håller även 

Mikael Geitner (2014) med om. “Säger jag någonting till Harri blir det mer bambambam” 

(Geitner, 2014). Andersson menar att det kan vara bra med snabba och tydliga beslut men att 

besluten inte alltid är tillräckligt genomtänkta på grund av att de tas för fort.  

Harri Andersson (2014) menar att finska medarbetare är mer beroende av sin chef vad gäller 

beslutsfattande. Harri har märkt att finländare inte känner sig bekväma i arbetsuppgifter utan 

tydliga instruktioner. "Ofta vill finländare ha bekräftelse på att det de gör är rätt och då vänder de 

sig till chefen" (Andersson, 2014). Även Geitner (2014) håller med om att Finland utmärker sig 

från de andra nordiska länderna i att de föredrar en tydlig arbetsfördelning och att chefen har ett 

stort inflytande. Mikael Geitner (2014) beskriver att han har upplevt detta i sitt samarbete med 

Finlands nationschef Harri Andersson. “Harri berättade att han blir så frustrerad över att jag 

aldrig säger hur det ska vara. Harri tycker då, fasiken kan du inte sätta ner foten och säga hur det 

ska vara istället? Han tycker att det är jobbigt” (Geitner, 2014). Att relationen till chefen ser ut 

som den gör i Finland tror Andersson (2014) medför att finländare tar betydligt färre initiativ i 

jämförelse med svenskar. 
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Harri Andersson (2014) förklarar att Finland ligger efter Sverige i trender som ledarskapsstilar 

eller att arbeta i team. Enligt Andersson kommer övergången till den moderna coachande 

ledarstilen kräva mycket arbete och beskriver det nuvarande ledarskapet i Finland som 

“ledarskap via perkele”, med vilket han menar en betydligt mer auktoritär stil. Finländarna 

arbetar inte i team i lika stor utsträckning som svenskarna. “Viljan att arbeta i team finns där och 

man förstår fördelarna men man är inte 100 % bekväm med det. Det är en fråga om träning” 

(Andersson, 2014). 

Däremot är det personliga nätverket av större betydelse i Finland än i Sverige enligt Andersson 

(2014). Han anser att affärsvärlden är mycket mer relationsbetonad i Finland jämfört med övriga 

Norden. Något som han beskriver med att om du känner rätt människor så är det enklare att få 

saker gjorda. “Känner du ingen kan du inte göra något och känner du folk kan du göra vad 

sjutton som helst” (Andersson, 2014). Ytterligare en skillnad som Andersson tar upp är att 

finländare generellt sett är mer formella på sin arbetsplats och att detta återspeglas i att finländare 

har större respekt för sina chefer jämfört med svenskar. 

Harri Andersson (2014) upplever att svenskar inom Forex är betydligt mer riskmedvetna än 

finländare. Han menar att detta skiljer sig från hans generella uppfattning då han tror att svenskar 

i allmänhet är större risktagare. Konsekvensen av att de är mer riskmedvetna på Forex i Sverige 

är att beslutsfattande tar längre tid när det går genom Sverige eftersom de måste analysera om det 

finns risker eller minsta lilla osäkerhet. 

Både Mikael Geitner (2014) och Harri Andersson (2014) menar att svenskar fokuserar på hur de 

går till väga snarare än på målet. “Att gräva ner sig på hur-nivå är ju nyckeln till att lyckas” 

(Geitner, 2014). Finländare fokuserar istället mer på slutresultatet och föredrar konkreta mål 

medan svenskar kan ha mjuka mål gällande till exempel attityd eller värderingar (Andersson, 

2014).  

Något som både Andersson (2014) och Geitner (2014) ser som en skillnad mellan Sverige och 

Finland är att finländare är mer macho än vad svenska män är. “Den generella synen på svenska 

män i Finland är att de är fjollor.” (Andersson, 2014). Geitners generella uppfattning av finska 

män är att de är väldigt maskulina. Samtidigt beskriver Andersson finländare som blygsamma. 

“Det finns väl inga blygsammare människor än finländare” (Andersson, 2014). Även Mikael 
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Geitner beskriver finländare som mer reserverade (Geitner, 2014). Harri Andersson berättar att 

ingen finländare lyfter fram sig själv. Detta har han även märkt i viss mån bland svenskar och tar 

upp jantelagen som finns både i Finland och i Sverige. 

Att det finns en genomgående attityd att bara för att man har lyckats 

med en sak så ska du inte tro att du är någonting. Det finns tio andra 

saker du inte är bra på. (Andersson, 2014.) 

Vidare menar Andersson (2014) att det på Forex oavsett land läggs stor vikt vid att ha roligt på 

arbetet. “Att medarbetarna har kul är sammankopplat med hur bra det går för Forex” (Andersson, 

2014). I Finland upplever Andersson att medarbetarna tycker mindre om att arbeta övertid men 

han ser inga skillnader mellan svenskar i balans mellan arbete och fritid.  

4.6	  Norge	  

4.6.1	  Språk	  
Av de nordiska länderna är Norge det land där språket skiljer sig minst gentemot Sverige enligt 

Nordenchefen Mikael Geitner (2014). Han menar att det därför uppstår färre 

kommunikationsproblem mellan svenskar och norrmän i jämförelse med danskar och finländare. 

Även nationschefen för Forex i Norge, Rune Viermyr (2014) menar att skillnaderna mellan 

norska och svenska är marginella. Vidare menar han att norrmän förstår svenska bättre än vad 

svenskar förstår norska. När norrmän pratar med svenskar försvenskar de ofta sitt språk och 

pratar vad han kallar för "svorsk" för att underlätta för svenskarna. 

Viermyr berättar att det svenska koncernspråket medför att en del av budskapet i det som 

kommuniceras faller bort. Dessutom kan det vara svårt för medarbetare att söka på intranätet. 

Om de söker på sitt eget språk hittar de inte det de söker. Att istället ha koncernspråket engelska 

tror han däremot skulle medföra ännu fler utmaningar. Viermyr menar att eftersom svenskar och 

norrmän i nuläget förstår varandra väl skulle det kanske vara svårare för både chefer och 

medarbetare att kommunicera på engelska. Enligt Mikael Geitner (2014) kände många chefer sig 

mindre kompetenta på det engelska språket och oroade sig för hur det skulle gå att inspirera och 

motivera medarbetare på ett främmande språk. 
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4.6.2	  Kultur	  
Viermyr (2014) ser att svenskar kan vara mindre handlingskraftiga och att beslutsprocesser tar 

längre tid i Sverige än i Norge. Rune Viermyr anser att svenskar strävar efter att uppnå 

konsensus. I Norge är de inte lika måna om att uppnå denna samstämmighet utan tar ibland 

beslut ändå. Den norska beslutsprocessen tycker han går mycket fortare. Han förklarar att detta 

ibland är frustrerande men att slutresultatet oftast blir bra. Ett exempel på när Viermyr märkt av 

skillnader i beslutsfattande är vid Forex uppköp av ett annat företag vilket ökade antalet 

bankbutiker i Norge. Arbetsbördan blev då mycket större för Norge. Därför ansåg deras 

nationschef Viermyr att organisationsförändringar borde ha ägt rum för att kunna hantera detta 

problem, vilket inte huvudkontoret i Sverige ansåg var möjligt. Geitner (2014) förklarar att de 

har olika prioriteringar inom koncernen. På Forex i Stockholm måste de fördela resurser mellan 

länderna och ibland betyder det att en förändring som skulle göra stor skillnad för resultatet eller 

verksamheten i Norge är inte alltid lika betydelsefull för koncernen som helhet. 

Svenskar är bättre än norrmän på att arbeta efter riktlinjer och regler menar Viermyr (2014). Ett 

exempel är att nationschefen innan honom fick avgå till följd av att han inte var tillräckligt bra på 

regelefterlevnad. Viermyr förklarar att norrmän tar större risker än svenskar men att skillnaden är 

marginell. Han förklarar detta med att de arbetar i en bransch där regelefterlevnad är ytterst 

viktig. 

Vidare menar Viermyr att norrmän är bättre på att ge raka direktiv om vem som ska göra vad och 

när det ska genomföras. Om det uppstår en otydlighet på kontoret i Norge finns det en ansvarig 

person som de kan vända sig till. I kommunikationen med Sverige kan det ibland förekomma 

otydligheter gällande när något ska genomföras. “En typisk svensk formulering är ‘inom kort’. 

Då är frågan vad betyder “inom kort”. I Sverige kan det vara allt från en dag till ett år och ibland 

aldrig” (Viermyr, 2014). Något som Viermyr tror har en koppling till att norrmän föredrar 

tydliga instruktioner och ramar något mer än svenskar är att de även är bra på målstyrning. I 

Norge arbetar de mycket med målstyrning där medarbetare har egna mål och deras mål ska vara i 

enlighet med koncernens mål.  
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Både i Norge och Sverige är det vanligt att arbeta i team. Geitner (2014) menar att norrmän 

arbetar mycket i team och är måna om att involvera alla. Det märker han då Viermyr ofta säger 

att han ska ta upp saker de diskuterar på de norska ledningsmötena. Viermyrs (2014) uppfattning 

är att svenskar arbetar mer i team än vad norrmän gör till exempel i projektgrupper, 

referensgrupper och styrningsgrupper. En förklaring som Viermyr ger till att norrmän arbetar 

mindre i team är att de är mer individualistiska. Vidare menar Viermyr att svenskar oftare väljer 

att arbeta i team även i situationer då han anser att det inte behövs. "Man måste veta vilka projekt 

som kräver en formell organisation och vilka som inte kräver det. Och där det inte krävs en 

formell organisation så är det viktigt att det går lite snabbare." (Viermyr, 2014). 

Enligt Geitner (2014) lyfter gärna den norska nationschefen Viermyr fram de saker som Forex 

Norge gör bra. Viermyr (2014) förklarar att norrmän framhäver vad de är bra på och att svenskar 

är betydligt mer blygsamma med sina prestationer. Han förklarar att norrmän oftare säger som 

det är utan att tänka på om det gynnar dem eller inte. Viermyr berättar att det även är något 

vanligare bland norrmän än svenskar att ta egna initiativ. Han ser inte att den skillnad som finns 

har medfört några utmaningar för Forex. 

Geitner (2014) tycker inte att det finns några skillnader mellan de nordiska länderna i hur 

formella personer är på arbetsplatsen och ser inte heller någon skillnad i relationen mellan chef 

och medarbetare. Rune Viermyr (2014) har uppfattningen att svenskar är mer formella än 

norrmän. Han förklarar att norrmän är informella av naturen och att detta även speglar sig i 

affärsmässiga situationer. Viermyr ser inte att den här skillnaden har medfört några utmaningar. 

Det finns inga skillnader i hur norrmän och svenskar ser på balans mellan fritid och arbete menar 

Viermyr (2014). Även betydelsen av att ha roligt på arbetet är lika för norrmän och svenskar. 

Generellt skiljer sig svenskar och norrmäns arbetsvanor där svenskar arbetar längre på 

eftermiddagen. Norrmän kommer tidigare och går hem tidigare än svenskar men det skiljer sig 

inte i hur mycket tid de arbetar. (Geitner, 2014.) 
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5.	  Analys	  
I detta avsnitt jämförs teori med språk- och kulturskillnader som påvisats i undersökningens 

resultat. Detta följs av en analys av hur dessa påverkar samarbetet mellan Forex huvudkontor i 

Sverige och de nordiska filialerna. Vidare behandlas även regelverk och dess betydelse för 

samarbete inom Forex verksamhet. 

5.1	  Språk	  
De upplevda språkskillnaderna mellan de nordiska språken är små och därför har användandet av 

svenska som koncernspråk inte lett till några större utmaningar för det svenska huvudkontorets 

samarbete med filialerna i Danmark eller Norge. I enlighet med vad Torp (2005) skriver anpassar 

danskar, norrmän och svenskar sitt språk för att öka förståelsen. De anställda på Forex anpassar 

sitt språk genom att tala långsammare, byta ut svåra ord eller blanda de skandinaviska språken. 

Något som inte behandlades i Torps litteratur var att kommunicera på engelska vilket de gör på 

Forex ibland när förståelsen av varandras språk inte räcker till. Däremot uppstår problem när 

medarbetare på Forex i Finland ska kommunicera med medarbetare och chefer i de andra 

nordiska länderna. I enlighet med Torp (2005) finns en viss förståelse för det svenska språket 

bland finländare men få finländare behärskar det till fullo. På Forex leder detta bland annat till att 

finländare inte kan delta i samtal i lika stor utsträckning när de har möten eller konferenser med 

medarbetare från övriga Norden. Detta kan försämra samarbetet eftersom kommunikation är en 

central aspekt av den mänskliga dimensionen i internationella företag. Vidare har finländare 

svårare att ta till sig av information från huvudkontoret. Språkproblematiken visade sig bli extra 

tydlig då regelefterlevnad är kritiskt för Forex fortsatta överlevnad som företag. Det förklarades 

att medarbetares förmåga att följa regelverk gällande till exempel penningtvätt får inte bero på 

personens svenskkunskaper. 

En av anledningarna till att Forex har svenska som koncernspråk är på grund av effektivitet. Att 

Forex strävar efter effektivitet överensstämmer med ett synsätt på internationella företag ur ett 

designperspektiv. Forex styr i enlighet med perspektivet de utländska filialerna genom en 

hierarki. Att man inom Forex arbetar med att översätta och kommunicera strategier till sina 

medarbetare överensstämmer med Piekkari & Welchs (2010) gällande att språk och 

kommunikation fungerar som ett redskap för att förstärka företagets strukturer och strategier.  

Viktiga strategiska beslut tas centralt på huvudkontoret av högre chefer vilket också 
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överensstämmer med designperspektivet. Denna organisationsstruktur kräver väl fungerande 

samarbete och kommunikation mellan huvudkontoret i Sverige och de utländska filialerna vilket 

stödjs av både teori och undersökningens resultat. Av denna anledning har Forex haft som krav 

att nationscheferna har en god förståelse för både svenska och respektive lands språk.  

Språket används som ett verktyg för att styra genom värderingar. Vidare stödjer resultatet i 

denna undersökning även designperspektivet i och med att cheferna på filialerna är införstådda i 

Forex värderingar och kommunicerar dessa till medarbetarna på respektive filial. Därför lägger 

Forex chefer stor vikt vid språklig förmåga vilket överensstämmer med teorin. Forex har behövt 

översätta företagsvärderingarna för de finska medarbetarna samtidigt som de ger ut dem på 

svenska till de danska och norska medarbetarna. Detta skapar en osäkerhet kring huruvida 

företagsvärderingarna fortfarande har samma betydelse för danska och norska medarbetare utan 

svenska som modersmål eller finländska medarbetare efter att de översatts. 

5.2	  Kultur	  

5.2.1	  Maktdistans	  
Inom kultur är maktdistans den dimension som visat på störst skillnader mellan de nordiska 

länderna trots att skillnaderna enligt teorin är små. Dessa skillnader är relaterade till 

beslutsfattande. Undersökningen visar att svenskar i stor utsträckning strävar efter konsensus vid 

diskussioner och inför beslut vilket skiljer sig från tillvägagångssättet i de övriga nordiska 

länderna. Då alla involverade förväntas ha inflytande i beslutsfattande innebär det att den 

svenska kulturen har en lägre maktdistans än sina nordiska grannar. 

Att Sveriges kultur utifrån resultatet av undersökningen har en lägre maktdistans har inneburit 

för Forex att beslutsprocesser tar lång tid. De nordiska filialerna är beroende av att beslut tas på 

det svenska huvudkontoret kring deras egna verksamheter då Forex är centralstyrt. Detta leder 

ibland till frustration bland chefer i de nordiska filialerna och i vissa fall att de förlorar 

konkurrenskraft eller går miste om möjligheter. 

Trots att Finland och Sveriges kulturer enligt teorin har en liknande maktdistans påvisas en 

betydande skillnad i studien. Inom maktdistans utmärker sig Finland i motsatt riktning från 

Sverige. Finlands ledarskap påvisar en betydligt mer auktoritär ledarskapsstil jämfört med den 
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mer coachande svenska ledarskapsstilen. Finland skiljer sig även från Sverige och övriga Norden 

sett till initiativtagande vilket inte stämmer överens med Hofstedes (2014) teori. Resultatet av 

undersökningen visar att finländare i jämförelse med svenskar har en sämre initiativförmåga 

vilket enligt Hofstede menar egentligen borde vara lika mellan länderna. 

Utöver beslutsfattande har undersökningen inte funnit några andra skillnader inom dimensionen 

maktdistans som har påverkat samarbetet mellan Forex i Sverige och de utländska filialerna. Till 

exempel påvisades inga större skillnader mellan Norge och Sverige gällande att vara formell 

samt förhållandet mellan chefer och medarbetare. Däremot visade det i enlighet med Hofstede 

(2014) att danskar har en något mindre formell relation till sin chef och en mer avslappnad 

attityd jämfört med svenskar. Detta tyder på att Danmark har en något lägre maktdistans vilket 

skiljer sig från våra resultat om beslutsfattande. Dessa skillnader har inte påverkat samarbetet 

mellan Forex svenska huvudkontor och dess utländska filialer. 

5.2.2	  Osäkerhetsundvikande	  
Forex medarbetare i Finland och Norge föredrar tydligare ramar och struktur vilket är ett tecken 

på högre osäkerhetsundvikande. Det har också visat sig att det inte är lika viktigt för danskar och 

svenskar med struktur. Dessa resultat överensstämmer därför med Hofstedes teori där finländare 

och norrmän är mer osäkerhetsundvikande. 

Däremot urskiljer sig svenskar eftersom de undviker risker i större utsträckning än de övriga 

länderna i Norden. Detta stämmer inte överens med Hofstede (2014) där Sveriges kultur inte är 

osäkerhetsundvikande och istället bör svenskar, enligt honom, ta risker i större utsträckning. 

Detta har visat sig ha en inverkan på beslutsfattande då beslutsprocesser tar längre tid i Sverige 

än i övriga Norden.  

5.2.3	  Maskulinitet	  
I enlighet med Hofstedes (2014) teori har det framkommit att kulturen i Finland är mer maskulin 

än i de resterande nordiska länderna. Trots att Danmark enligt Hofstede har en något mer 

maskulin kultur än Norge och Sverige har denna undersökning inte påvisat några skillnader 

mellan maskulinitet kontra femininitet i Danmark, Norge och Sverige. Dessa skillnader som 

påvisats relaterat till maskulinitet har inte ansetts utgöra någon utmaning för Forex. 
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5.2.4	  Individualism	  
Resultatet av denna undersökning har visat att Finland och Norge har mer individualistiska 

kulturer än Sverige medan Danmarks kultur är mer kollektivistiskt än vad som framgick i 

Hofstedes (2014) teori. Den mer avslappnade relationen mellan chefer och medarbetare i 

Danmark tyder på att anställningsförhållandet är mindre individualistiskt och att de istället 

definierar sig som ett “vi” snarare än ett “jag”. I Finland är det mindre vanligt att arbeta i team 

vilket tyder på en individualistisk kultur. Däremot skiljer sig Finland från resterande nordiska 

länder i och med att de lägger stor vikt vid personligt nätverk för att få saker gjorda vilket är ett 

tecken på en kollektivistisk kultur. Trots skillnader mellan de nordiska länderna inom 

dimensionen individualism, har det inte framkommit att dessa påverkar samarbetet mellan 

huvudkontoret i Sverige och de nordiska filialerna. 

5.2.5	  Pragmatism	  
I enlighet med Hofstede (2014) har resultatet av denna undersökning visat att Sveriges kultur är 

mest pragmatisk av de nordiska länderna. Dessutom har det framkommit att Sveriges kultur i 

själva verket är mer pragmatiskt än vad som framgår från Hofstedes teori. Gemensamt för 

Danmark, Finland och Norge är att de anser att svenskar strävar efter att ha en djup förståelse på 

detaljnivå samtidigt som alla är överens innan beslut tas. Detta tyder på att svenskar söker en 

absolut sanning vilket enligt Hofstedes teori skulle innebära att de är normativa. Att svenskar är 

mest normativa av de nordiska länderna motsäger Hofstedes (2014) teori. Dessutom förklarade 

den finska nationschefen att Finland ständigt har legat ett steg efter Sverige vad gäller 

organisationstrender som bland annat ledarskapsstilar. Detta kan kopplas till att Finland enligt 

Hofstede (2014) är en normativ kultur och därmed sämre på att anpassa sig.  

Vidare vill danskar, finländare och norrmän uppnå snabba resultat vilket stämmer överens med 

Hofstedes (2014) teori. Dessa tre länder anser sig lägga större vikt vid snabba händelseförlopp 

samtidigt som de anser att svenskar fokuserar på planering och tillvägagångssätt snarare än 

målet. Det som uppkommit inom pragmatism som påverkat samarbete är att nationscheferna 

upplever frustration till följd av de långa beslutsprocesserna på det svenska huvudkontoret. Detta 

är ett tecken på låg grad av pragmatism eftersom de har mindre uthållighet när det kommer till 

att uppnå resultat. 
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5.2.6	  Tillfredsställelse	  
Resultatet av undersökningen har inte visat några skillnader mellan de nordiska länderna i 

dimensionen och den påverkar därmed inte Forex samarbete mellan huvudkontoret och filialerna. 

Detta står i motsats till Hofstede (2014) där Sveriges kultur har störst grad av tillfredsställelse av 

de nordiska länderna. Istället har det framkommit att det inom Forex är lika viktigt att ha roligt 

på arbetet oavsett land vilket tyder på att alla de nordiska kulturerna har en liknande grad av 

tillfredsställelse. Det har också framkommit tecken på en tillfredsställande kultur inom samtliga 

länder till exempel att finländare ogärna arbetar övertid. Vidare arbetar norrmän hellre på 

morgnar än eftermiddagar vilket kan vara för att ta vara på och njuta av resten av eftermiddagen. 

5.3	  Regelverk	  	  
Även regelverk har påvisats ha en betydande påverkan på samarbetet mellan Forex huvudkontor 

och de nordiska filialerna. I enlighet med teoriavsnittet utgör regelverk en utmaning för 

samarbetet mellan Forex Sverige och de utländska filialerna. Detta beror dels på att regelverk 

skiljer sig åt mellan länderna och mellan de olika överstatliga organisationer som länderna har 

medlemskap i som EES och EU. 

Utmaningarna beror också på att moderbolaget och de utländska filialerna har olika slags 

verksamheter men ändå måste följa samma regelverk. Forex måste i alla nordiska länder följa 

svensk banklagstiftning trots att filialerna inte varken är verksamma i Sverige eller bedriver 

bankverksamhet. Samtidigt får de nordiska filialerna inte ta del av de förmåner som det innebär 

att erbjuda bankprodukter. Detta innebär att de utsätts för de begränsningar och kostnader som 

det enligt teorin innebär att följa banklagstiftning. Exempelvis saktar regelverk ner 

beslutsfattande inom Forex eftersom de måste tas hänsyn till regler. Detta kan resultera i att de 

agerar långsammare än sina konkurrenter vilket kan resultera i minskad konkurrenskraft. 

6.	  Diskussion	  
Språkliga skillnader utgör en utmaning för Forex eftersom svenska är deras koncernspråk, vilket 

inte är alla medarbetares modersmål. Ett alternativ är att istället använda engelska genomgående 

som koncernspråk för att effektivisera ytterligare genom att inte behöva översätta information till 

mer än ett språk. Det måste då övervägas om fördelarna väger mer än nackdelarna i användandet 

av svenska snarare än engelska som koncernspråk. Med svenska som koncernspråk förstår 
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medarbetare i tre av länderna språket väl medan medarbetarna i ett av länderna har stora problem 

med att förstå svenska. Om Forex istället hade haft engelska som koncernspråk hade medarbetare 

i samtliga fyra länder blivit språkligt begränsade till viss grad. 

I enlighet med den kritik som framförts mot kulturforskning har det även i denna studie ibland 

uppstått svårigheter med att undersöka kultur. Ett exempel är danskarnas handlingskraft vilket 

har varit utmärkande för Danmark. Detta kan tolkas delvis som ett lågt osäkerhetsundvikande där 

ett beslut tas trots att de inte har utforskat alla alternativ. Denna handlingskraft kan även tolkas 

som en hög maktdistans då den enligt vår intervjuperson som arbetar i Danmark beror på att 

danskar inte söker konsensus i lika stor utsträckning inför beslutsfattande. Eftersom vi ibland har 

upplevt att dimensionerna överlappar har det varit svårt för oss att kategorisera kulturers 

karaktärsdrag i dimensioner. Detta styrker teori om att kultur är ett komplext begrepp som kan 

vara problematiskt att bedriva forskning inom. 

Vidare finns det olika faktorer som kan ha påverkat utfallet av denna undersökning såsom Forex 

organisationsstruktur och -kultur samt branschen de verkar i. Det faktum att Forex är centralstyrt 

kan förklara utfallet av undersökningen inom dimensionen maktdistans. Beslut som tas på 

huvudkontoret i Sverige är av mer betydande storlek då de påverkar hela koncernen. Detta kan 

därför vara en anledning till att de på huvudkontoret i större utsträckning än filialerna i utlandet 

är måna om att analysera och undvika risker i samband med beslut. Dessutom kan det faktum att 

organisationen är centralstyrd i sig innebära att beslut tar längre tid för att samma personer tar 

alla beslut för fyra olika länder. Även organisationskulturen kan ha haft en inverkan på resultatet 

i denna undersökning. Till exempel har de nordiska länderna en liknande grad av 

tillfredsställande kultur. Detta kan bero på att Forex organisationskultur gett utslag i 

undersökningen och därmed undermineras. Vidare kan det faktum att svenskar genomgående 

ansetts undvika risker ha att göra med att Forex är verksamt inom bankbranschen. Därför kan de 

långa beslutsprocesserna även ha att göra med de strikta krav på regelefterlevnad som ställs på 

företag inom bankbranschen då det måste ta hänsyn till regelverk inför att beslut tas. 

Att resultatet i denna uppsats visar att Forex inte har haft några större utmaningar kopplade till 

kulturdimensioner kan bero på att skillnaderna är så pass små och därmed försumbara men också 

att Sverige har en mer pragmatisk kultur. Ett av karaktärsdragen inom dimensionen är att 
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pragmatiska kulturer är bättre än normativa kulturer på att anpassa sig till förändringar och 

acceptera motsägelser. Om det stämmer att chefer och medarbetare på Forex i Sverige är bra på 

att anpassa sig och acceptera olikheter kan detta förklara hur det kommer sig att de inte upplever 

de kulturella skillnaderna som en utmaning. 

Av undersökningens resultat framgick det att regelverk som inledningsvis inte avsågs undersökas 

var för Forex en betydande faktor inom psykiskt avstånd och därmed påverkar samarbetet mellan 

de nordiska länderna. Anledningen till att skillnader i regelverk får stor betydelse för samarbetet 

är att filialerna måste följa den svenska finansinspektionens krav för banker trots att de inte 

bedriver bankverksamhet. Att istället göra filialerna i Norden till dotterbolag skulle vara ett 

alternativ för att överkomma dessa utmaningar eftersom dotterbolag enbart behöver följa lokala 

regler. Då skulle verksamheterna i de nordiska länderna inte utsättas för striktare krav än sina 

konkurrenter och på så vis undvika att förlora konkurrensfördelar. Vidare skulle mer autonoma 

verksamheter i Norden innebära att nationschefer själva kan fatta större beslut som berör deras 

egna verksamheter. Detta skulle påskynda beslutsfattandet och implementerandet av beslut och 

därmed minska den frustration som chefer upplever i samarbetet med det svenska huvudkontoret. 

En sådan organisationsförändring skulle kräva stora resurser och samtidigt gå emot ägarens 

önskan om att bevara Forex som ett centralstyrt familjeföretag. 

I resultatet av denna undersökning har det framkommit att det psykiska avståndet är komplext då 

dess olika faktorer påverkar varandra. Ett exempel på detta är att språkskillnader mellan länder 

skapar en utmaning relaterat till regelverk eftersom det krävs en språklig förmåga god nog att 

förstå regler som kommuniceras för att kunna följa dem. På samma vis bidrar betydelsen av 

regelefterlevnad inom bankbranschen till att kommunikation och därmed språkförmåga är av stor 

vikt. Även regelverk och kultur överlappar där risktagande inom dimensionen 

osäkerhetsundvikande påverkas av regelverk. Detta innebär att de olika faktorerna inom psykiskt 

avstånd inte är helt fristående utan påverkar varandra i stor utsträckning. 
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7.	  Slutsats	  
Uppsatsen inleddes med ett citat som belyste stora skillnader mellan de nordiska länderna. Även 

resultatet av denna undersökning konstaterar att det finns betydelsefulla skillnader inom språk, 

kultur och regelverk som påverkar samarbetet mellan Forex svenska huvudkontor och dess 

utländska filialer. 

Språkskillnaderna är stora mellan Finland och Sverige men små mellan Sverige och de 

resterande nordiska filialerna. De stora skillnaderna mellan det finska och svenska språket leder 

till att finska medarbetare deltar i mindre utsträckning i samtal med medarbetare från de andra 

nordiska filialerna vilket försämrar samarbetet. De små språkliga skillnaderna mellan danska, 

norska och svenska bidrar däremot till smidig kommunikation och därmed ett effektivt 

samarbete. Både de små och de stora språkskillnaderna påverkar ändå samarbetet mellan Sverige 

och alla de nordiska filialerna eftersom Forex styr genom värderingar som kommuniceras med 

hjälp av språk. Detta resulterar i en osäkerhet om huruvida det finns olika översättningar och 

tolkningar av företagsvärderingarna bland Forex medarbetare. Språkskillnaderna har stor 

betydelse för samarbetet mellan det svenska huvudkontoret och de nordiska filialerna eftersom 

regelefterlevnad är ytterst viktig inom bankbranschen. 

Kulturella skillnader påvisas i studien inom dimensionerna maktdistans, osäkerhetsundvikande 

och pragmatism vilka påverkar samarbetet mellan Forex svenska huvudkontor och dess nordiska 

filialer. Samtliga utmaningar som uppstår för samarbetet inom dessa dimensioner är relaterade 

till beslutsfattande. På grund av en lägre maktdistans och ett högre osäkerhetsundvikande på 

Forex huvudkontor i Sverige tar deras beslutsprocesser längre tid. Långa beslutsprocesser leder 

till frustration hos de utländska filialerna eftersom de har en lägre pragmatism. 

I undersökningen har det framkommit att skillnader i regelverk mellan länderna också påverkar 

samarbetet mellan det svenska huvudkontoret på Forex och dess filialer. För att få en förståelse 

för hur det psykiska avståndet påverkar detta samarbetet måste det därför även tas hänsyn till den 

barriär som skillnader i regelverk utgör. Skillnader i regelverk bidrar till långsammare 

beslutsfattande i det svenska huvudkontoret vilket skapar frustration hos chefer och medarbetare 

i de nordiska filialerna. Vidare kompliceras aspekten regelverk på grund av det krävs en 

förståelse av det språk som regler anges på vilket är en förutsättning för regelefterlevnad. 



	  

	  

41	  
	  

8.	  Vidare	  forskning	  
Svenskar är, i enlighet med både teori och undersökningens resultat, mer pragmatiska och har 

därmed lättare att anpassa sig till främmande situationer. Därför finns anledning att tro att 

undersökningens resultat hade sett annorlunda ut om det hade undersökts ur ett danskt, finskt 

eller norskt moderbolags perspektiv. Ett danskt, finskt eller norskt moderbolag hade kanske 

hanterat kulturskillnaderna annorlunda. Det finns också en möjlighet att ett svenskt slags 

beslutsfattande är lättare att anpassa sig till då samtliga länder blir informerade om de beslut som 

tas och att fler har möjlighet att påverka besluten. Om ett finskt moderbolag styrde filialer i 

Norden med sin mer auktoritära ledarstil hade det eventuellt sett annorlunda ut. Av dessa 

anledningar är det nödvändigt att vidare forskning sker utifrån ett annat perspektiv än ett svenskt 

moderbolag för att ta reda på om kulturskillnader mellan närliggande länder verkligen inte har 

betydelse eller om det är situationsberoende. 

Vi föreslår även att skillnader mellan psykiskt närliggande länder borde undersökas ur ett 

marknadsperspektiv. Det har framkommit i intervjuerna att marknaden i de nordiska länderna 

skiljer sig åt vilket det inte funnits utrymme att behandla i denna uppsats. 

  

  

  

 

	  

	  

	  
	  

	  



	  

	  

42	  
	  

9.	  Referenslista	  
Bartlett, C.A & Ghoshal., S. 1989. Managing across borders: The transnational solution,  

Hutchinson Business: London. Business. 

Baskerville, R.F., 2003. Hofstede never studied culture, Accounting, Organizations and Society, 

 vol 28, ss. 1-14. 

Benito, G & Geir G., 1992. The expansion of foreign direct investment: Discrete rational 

 location choices or a cultural learning process?, Journal of International Business 

 Studies, vol. 23 nr. 3, ss. 461-476. 

Dunning, J. H., 1993. How should national governments respond to globalization?, The 

 International Executive, vol. 35, ss. 187–198. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L. 2012. Metodpraktikan: konsten att 

 studera samhälle, individ och marknad, Visby: Norstedts Juridik. 

Evans, J., Treadgold, A. & Mavondo, F., Explaining export development through psychic 

 distance, International Market Review, vol. 17, ss. 164-168. 

Forex, 2014 Om Forex Bank, Hämtad den 10 april, 2014 från http://www.forex.se 

Björkman, I & Osland, G., 1998. MNC–host government interaction: Government pressures on 

 MNCS in China, European Management Journal, vol. 16, ss. 91-100. 

Deresky, H., 2011. International Management Across Borders and Cultures, Upper Saddle 

 River,  Prentice Hall. 

Hofstede, G., 1983. The cultural relativity of organizational practices and theories, Journal of 

 International Business Studies, vol. 14, nr. 2, ss. 75-89.  

Hofstede, G., 1998. Think Locally, Act Globally: Cultural Constraints in Personnel 

 Management,  Management International Review, vol. 38, nr. 2, ss. 7-26. 

Hofstede, G., 2001. Culture’s consequences: comparing values, behaviors, institutions, and 

 organizations across nations, Thousand Oaks, Kalifornien: Sage. 



	  

	  

43	  
	  

Hofstede, G., 2014. The Hofstede centre. Hämtad 20 mars, 2014 från  

 http://geert-hofstede.com/dimensions.html 

Hofstede, G & Hofstede, G. J., 2014, Culture. Hämtad 09 april, 2014 från 

 http://geerthofstede.nl/culture.aspx 

Johanson, J. och Vahlne, J., 2009, The Uppsala internationalization process model revisited: 

 From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of International Business 

 Studies, vol. 40, nr. 9, ss. 1411-1431. 

Minkov, M. & Hofstede, G., 2011. The evolution of Hofstede’s doctorine: Cross Cultural 

 Management, An International Journal, vol. 18, nr. 1, ss. 10-20. 

Norden, 2014. Nordiska länder och Färöarna, Grönland och Åland, Hämtad 20 april, 2014 från 

 http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/nordiska-laender-och-faeroearna-groenland-

 och-aaland 

Norrby, C., 2005 Nära grannar men så in i Norden olika, Svenska Dagbladet,  Hämtad den 9 

 april, 2014 från http://www.svd.se/naringsliv/nara-grannar-men-sa-in-i-norden-

 olika_1058017.svd 

O´Grady, S, Lane, H.W., 1996. The Psychic Distance Paradox, Journal of international Business 

 studies, vol. 27, nr. 2, ss. 309-333. 

Piekkari, R. & Welch, C., 2010. The human dimension in multinational management: A way 

 forward, Scandinavian Journal of Management, vol. 26, nr. 4, ss. 467-476. 

Sivakumar, K. & Nakata, C., 1996. The Stampede toward Hofstede's Framework: Avoiding the 

 Sample Design Pit in Cross-Cultural Research, Journal of International Business Studies, 

 vol. 32, nr. 3, ss. 555-574. 

Sousa, C.M.P., 2011. The PD scale: a measure of psychic distance and its impact on international 

 marketing strategy, International Marketing Review, vol. 28, nr. 2, ss. 201 – 222. 

 



	  

	  

44	  
	  

Svenska Akademien, 2011. Ordlista, Hämtad 5 maj, 2014 från  

 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa

 _natet/ordlista 

Torp, A., 2005. Nordiska språk i forntid och nutid. Iben Stampe Sletten (red.). I Nordens språk  

 med rötter och fötter, ss.19-74.  Köpenhamn: Nordiska ministerrådet 

Muntliga källor 

Andersson, H., Nationschef Forex Finland, Helsingfors, 2 maj, 2014, telefonintervju 

Geitner, M., Nordenchef på Forex, Stockholm, 5 maj, 2014, Stockholm, personlig intervju 

Husted, J., Nationschef Forex Danmark, Köpenhamn, 29 maj, 2014, Uppsala, telefonintervju 

Viermyr, R., Nationschef Forex Norge, Oslo, 5 maj, 2014, Uppsala, telefonintervju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

45	  
	  

Bilaga	  1	  -‐	  Intervjuguide	  för	  Nordenchefen	  
1. När började du på Forex och vilka roller du har haft sedan dess? 

2. Kan du i stora drag berätta om hur det har varit sedan du började arbeta med Forex 

Nordenverksamhet fram till idag. Inkludera gärna utmaningar, kritiska händelser och andra 

observationer som du har gjort under din tid på Forex. Ta gärna ett land i taget.  

3. Hur kommer det sig att det blev just dessa länder och att det skedde i denna ordning?  

4. Vilka skillnader och likheter tycker du att det finns mellan beteendet hos finländare, danskar 

och norrmän jämfört med svenskars rent allmänt? Om det finns skillnader har de orsakat 

utmaningar? Vilka ser du som de största utmaningarna i respektive land? 

5.  Upplever du att det är någon skillnad med att kommunicera med era filialer i de olika 

länderna i Norden? Har det varit lättare eller svårare i vissa länder än i andra? 

6. Vilka för- och nackdelar ser du med att ha svenska som koncernspråk? 

7. Hur har de språk ni använt inom Forex förändrats under åren? Varför? 

8. Du nämnde förra gången vi träffades att det ibland kan bli missförstånd i och med att alla har 

olika modersmål. Kan du berätta mer om vilka utmaningar detta har medfört. Kanske några 

exempel.  

9. Har du upplevt några skillnader i hur formell man är på Forex i Sverige och de andra nordiska 

länderna? Till exempel tilltal, klädsel etc. Har det i sådana fall medfört några utmaningar i 

samarbetet mellan Sverige och de andra länderna? 

10. Har du märkt av några likheter eller skillnader i hur relationen till chefer är i de olika 

länderna? Har det i sådana fall medfört några utmaningar i samarbetet mellan Sverige och de 

andra nordiska länderna? 

11. Finns det några likheter eller skillnader i hur man angriper och arbetar med arbetsuppgifter 

på Forex? Har det i sådana fall medfört några utmaningar? 

12. Skiljer det sig i hur beslutsprocessen ser ut eller förväntas vara i de olika länderna? Har det i 

sådana fall medfört några utmaningar för samarbetet mellan Sverige och de andra länderna? 

13. Skiljer det sig mellan svenskar och övriga nordiska medarbetare och chefer i om föredrar att 

arbeta i team kontra individuellt? (Vana att arbeta i team?) Har det i sådana fall medfört några 

utmaningar? 

14. Skiljer det sig mellan Sverige och de andra nordiska länderna gällande hur viktigt personliga 

relationer och nätverkande är? Har det i sådana fall medfört några utmaningar? 
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15. Tror du att det finns några skillnader eller likheter i hur öppna medarbetare eller chefer är 

med sina prestationer i de olika länderna? Har dessa skillnader medfört några utmaningar? 

16. Vilka likheter och skillnader finns det i hur man på Forex förväntar sig att män respektive 

kvinnor ska bete sig i de nordiska länderna jämfört med Sverige? Har det i sådana fall medfört 

några utmaningar?  

17. Har du märkt någon skillnad gällande behov av regler och struktur i de olika länderna jämfört 

med svenskar? Har detta i sådana fall medfört några utmaningar? 

18. Upplever du att det finns några skillnader eller likheter i benägenhet att ta egna initiativ i 

Sverige jämför med de andra nordiska länderna? Har detta i sådana fall medfört några 

utmaningar? 

19. Har du upplevt någon skillnad mellan svenska och övriga nordiska medarbetare i deras 

inställning till att ta risker? Har detta i sådana fall medfört några utmaningar? 

20. Ser du några likheter eller skillnader i hur medarbetare i Norden arbetar med målsättning 

jämfört med Sverige? Har detta i sådana fall medfört några utmaningar? 

21. Hur hanterar medarbetare Sverige och i övriga Norden arbetsuppgifter utan tydliga ramar och 

instruktioner? Finns det några likheter och skillnader? Har detta i sådana fall medfört några 

utmaningar? 

22. Utifrån dina erfarenheter, skiljer det sig gällande hur stor vikt som svenskar respektive 

medarbetare i övriga länder lägger på att ha en bra balans mellan arbetsliv och fritid? Har detta i 

sådana fall medfört några utmaningar? 

23. Tycker du att det skiljer det sig mellan svenskar och medarbetare i övriga Norden när det 

kommer till hur stor vikt som läggs på att ha roligt på jobbet? Har detta i sådana fall medfört 

några utmaningar? 
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Bilaga	  2	  -‐	  Intervjuguide	  för	  nationschefer	  
1. Kan du berätta kortfattat om vilka länder du bott och/eller arbetat i.  

2. När började du på Forex och vilka roller du har haft sedan dess och i vilka länder? Vad är din 

nuvarande roll inom Forex? 

3. Kan du i stora drag berätta om hur det har varit sedan du började arbeta på Forex i Norge fram 

till idag. Inkludera gärna kritiska händelser och andra observationer som du har gjort under din 

tid på Forex i Norge 

 4. Vilka skillnader och likheter tycker du att det finns mellan svenskars och norrmäns beteende 

rent allmänt? Om det finns skillnader har de orsakat problem eller utmaningar? 

5. Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan svenska och norska medarbetare? 

6. Finns det några likheter eller skillnader i hur formella svenskar och norrmän är på kontoren? 

Har det i sådana fall medfört några utmaningar? 

7. Har du märkt av några likheter eller skillnader i hur relationen mellan chefer och medarbetare 

ser ut i Norge jämfört med i Sverige? Har det i sådana fall medfört några utmaningar? 

8. Finns det några likheter eller skillnader i hur norska och svenska medarbetare angriper och 

arbetar med arbetsuppgifter? Har det i sådana fall medfört några utmaningar? 

9. Skiljer sig beslutsprocessen något i Norge jämfört med i Sverige? Har det i sådana fall medfört 

några utmaningar? 

10. Skiljer det sig mellan norska och svenska medarbetare gällande huruvida man föredrar att 

arbeta individuellt kontra i grupper? Har det i sådana fall medfört några utmaningar? 

11. Ser du några skillnader i hur viktigt personliga relationer och nätverkande är för norrmän 

jämfört med svenskar? Har det i sådana fall medfört några utmaningar? 

12. Tror du att det finns några skillnader eller likheter i hur öppna norska och svenska 

medarbetare är med sina prestationer? Har dessa skillnader medfört några utmaningar? 

13. Vilka likheter och skillnader finns det i hur medarbetarna förväntar sig att män respektive 

kvinnor skulle bete sig i Norge och i Sverige? Har det i sådana fall medfört några utmaningar? 

(14. Har du upplevt någon skillnader eller likheter på synen på jämställdhet i Danmark jämfört 

med i Sverige? Har det i sådana fall medfört några utmaningar?) Denna fråga togs bort och 

ändrades till fråga 13 efter första intervjun. 
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15. Har du märkt någon skillnad gällande norrmäns behov av regler och struktur jämfört med 

svenskar? Har detta i sådana fall medfört några utmaningar? 

16. Upplever du att det finns några skillnader eller likheter i hur benägna norska medarbetare är 

att ta egna initiativ i sitt arbete jämfört med Svenskar? Har detta i sådana fall medfört några 

utmaningar? 

17. Har du upplevt någon skillnad mellan norska och svenska medarbetare i deras inställning till 

att ta risker? Har detta i sådana fall medfört några utmaningar? 

18. Ser du några likheter eller skillnader i hur svenskar och norrmän arbetar med målsättning? 

Har detta i sådana fall medfört några utmaningar? 

19. Hur hanterar medarbetare i Norge arbetsuppgifter utan tydliga ramar och instruktioner? Finns 

det några likheter och skillnader vad gäller detta jämfört med på kontoret i Sverige? Har detta i 

sådana fall medfört några utmaningar? 

20. Utifrån dina erfarenheter, skiljer det sig gällande hur stor vikt lägger en norrmän respektive 

en svensk på att ha en bra balans mellan arbetsliv och fritid? Har detta i sådana fall medfört 

några utmaningar? 

21. Tycker du att det skiljer det sig mellan svenskar och norrmän när det kommer till hur stor 

vikt som läggs på att ha roligt på jobbet? Har detta i sådana fall medfört några utmaningar? 
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Bilaga	  3	  -‐	  Operationaliseringsmall	  
Presentation av intervjupersonen 

Fråga 1-2 

 

Öppna frågor om skillnader och utmaningar inom Forex i Norden 

Fråga 3-4 

Öppen fråga om språk 

Fråga 5 

Maktdistans = Hierarki/centraliserade beslut, beslutsfattande, förhållande/relation till chefer, 

tilldelade arbetsuppgifter vs. coaching, deltagande i beslutstagande - konsensus, problemlösning 

genom förhandling eller av chef, tillgänglighet, initiativtagande 

Fråga 6-7, 9 

Individualism = Enbart se till sig själv vs. värdesätta långvariga relationer 

Fråga 10-11 

Maskulinitet = minimera eller maximera könsskillnader, visa upp sina presterationer vs. 

samarbete/relationer 

Fråga 12-14, 18 

Osäkerhet = Rutiner, regler, fasta processer, undviker risker 

Fråga 8, 15-17 

Pragmatism = absolut sanning/personlig stabilitet, traditioner, snabba resultat 

Fråga 18-19 

Tillfredsställelse = Livsnjutare, följa impulser, fritid 

Fråga 20-21 


