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Sammandrag 

Uppsatsen är en kvalitativ studie av maktdistansen i den turkiska banksektorn. Syftet är att 

beskriva hur maktdistansen ser ut i den turkiska banksektorn. Intervjuer har genomförts med sex 

personer i olika positioner inom en turkisk bank. Den teoretiska utgångspunkten är Geert 

Hofstedes kulturdimensionsteori, mer specifikt den dimension som behandlar maktdistans. Tre 

egna begrepp har skapats med utgångspunkt i Hofstedes teori om maktdistans i arbetslivet. Dessa 

begrepp ligger till grund för operationaliseringen och intervjufrågorna baserades på dessa. 

Begreppen rör frågor om hierarkier, beslutsfattande och relationer. Utifrån de resultat som sedan 

presenteras kan maktdistansen i den undersökta banken fastslås som relativt stor och med hjälp 

av jämförelser med tidigare studier finner vi stöd för att maktdistansen inom den turkiska 

banksektorn är stor. Maktdistansen inom den turkiska banksektorn är således stor och att det är 

viktigt för praktiker att känna till detta om de vill etablera sig i länder med liknande kultur. 
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1 Bakgrund 

1.1 Kultur  

I en allt mer globaliserad värld blir förståelsen för kulturella skillnader allt viktigare. Det finns en 

tydlig skillnad på hur företag styrs i olika länder. Vissa länders organisationer kännetecknas av 

en mer hierarkisk struktur medan andra länder präglas av en plattare struktur där 

kommunikationen sker horisontellt (Morgan, 2006, s. 118). Kultur existerar på flera olika nivåer, 

regionalt, nationellt och inom olika organisationer (Aycan & Sagie, 2003).    

 

1.2 Maktdistans i Turkiet  

Organisationskultur skiljer sig från land till land såväl som från företag till företag och det finns 

tydliga mönster som visar att den är starkare i vissa delar av världen. Det syns inte minst vid 

studier av Geert Hofstedes kulturdimensionsteori; en teori utarbetad som ett hjälpmedel för att 

jämföra och rangordna olika länders kulturer efter hur starka de är. Teorin går att bryta ner i fem 

olika dimensioner som alla på sitt sätt visar hur stark en kultur är. En av dessa dimensioner är 

maktdistans och den visar hur mindre inflytelserika individer i samhället eller i en organisation 

förväntar sig och godtar att makt fördelas ojämlikt (Hofstede et al., 2011, s. 78). Ett mönster som 

är vanligt är att länder som i högre grad förvaltas demokratiskt har mindre maktdistans än andra 

länder, det vill säga att chefer i sådana organisationer är mer inkluderande och öppna för förslag 

och feedback från sina anställda. Liten maktdistans finns vanligtvis i norra samt vissa delar av 

centrala Europa. Stor maktdistans å andra sidan hittar vi vanligast i latinamerikanska, asiatiska 

och afrikanska länder. (Hofstede et al., 2011, s. 82) 

   

Maktdistansen i Turkiet är enligt berkman & Özen (2008:17) förhållandevis stor, vilket kan 

exemplifieras av deras sätt att se på auktoriteter. Synen på dessa präglas av en stor respekt och 

detta kan härledas till det Ottomanska rikets kultur där härskarna krävde full lydnad från sina 

medborgare. Vidare förs dessa värderingar vidare genom familjen där ofta fadern i hushållet är 

den som bestämmer och barnen lyder. De uppmuntras inte att tänka självständigt vilket leder till 

passivitet och ett beroende av en ledare. (Berkman & Özen, 2008, s.17) 
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Maktdistans har över tid varit konstant i olika länder, men frågan är om den alltid kommer att 

vara det. Dagens samhälle präglas av en internationell kommunikation på en nivå som inte 

skådats tidigare, vilket kan påverka maktdistansen och driva den mot en världsomspännande 

standard (Hofstede et al. 2011 s.113).  Hofstedes undersökning bygger på data som samlades in 

mellan 1967 och 1973 och det är möjligt att det ser annorlunda ut idag.  

   

Tidigt 1980-tal öppnade Turkiet gränserna och tillät utländska banker att konkurrera på den 

turkiska marknaden. Dessa utländska banker förde med sig know-how 
1
från andra samhällen och 

detta har lett till stora förändringar inom turkisk banksektor. (Eyuboglu & Mellahi, 2001)  

 

Det går att argumentera för att ett lands eller en organisations kultur identifieras genom sina 

normer och sedvanor. Om en person lyckas med att anpassa sig och sitt beteende till dessa 

specifika normer och seder är chansen att lyckas skapa en ömsesidig förståelse större. Därför är 

det viktigt för en affärsman som skall besöka ett företag eller ett annat land att sätta sig in och 

lära sig om det besökta företagets eller landets kultur (Morgan, 2006, s. 135). Detta ökar 

individens möjligheter att göra bra affärer och extra viktigt blir detta i bankbranschen eftersom 

det påverkar landets investeringar.  

 

1.3 Problematisering    

Det finns de som vill hävda att Turkiet har tagit steg i riktning mot en mindre maktdistans då 

hierarkierna inom landets organisationer upplevs ha minskat en aning (Berkman & Özen, 2008, 

s. 18). Eftersom samhället blivit alltmer globaliserat har turkiska organisationer på senare år, via 

affärer med utlandet, kunnat importera know-how till sina företag. Detta och Turkiets vilja att gå 

med i EU har påverkat landet att anpassa sig till västvärldens lite mindre hierarkiska 

företagsstrukturer (Aycan, 2001, s. 252-253). 

 

                                                 
1
 Know-how innebär kunskap som är användbar inom näringslivet. 
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Ytterligare kritik mot Hofstedes undersökning presenteras i Fernandez et al. artikel Hofstede’s 

Country Classification 25 Years Later. Författarna kommer med en egen undersökning 25 år 

efter Hofstedes publicerades. Denna undersökning visar att samtliga av Hofstedes dimensioner 

har förändrats på grund av stora omvärldsförändringar. (Fernandez et al., 1997, s. 52)  

    

Banksektorn är i sig intressant i alla länder, eftersom företag som vill etablera sin verksamhet 

utomlands såväl som privatpersoner som vill investera, är beroende av banker. En förståelse för 

landet eller företagets kultur ökar möjligheterna att lyckas med sina målsättningar i det nya 

landet eller företaget (Morgan, 2006, s. 135). För företag som skall etablera sig på en ny marknad 

är det således viktigt att känna till hur det nya landets kultur ser ut och anpassa sin organisation 

efter denna.   

 

Maktdistansen anses vara den viktigaste komponenten i en kultur eftersom att den skiljer sig så 

mycket från land till land. Det som gör det så viktigt när företag skall expandera utomlands är att 

känna till vem som har makt att fatta beslut och framförallt hur den personen skall tilltalas. Det 

är inte bara positionen på arbetsplatsen som avgör sådant utan även ålder, familjeroll och social 

status. Därför är det av stor vikt att känna till hur maktdistansen på en bank ser ut. (Ghemawat & 

Reiche, 2011, s. 3) 

 

1.4 Forskarfråga  

Hur ser maktdistansen ut i en turkisk bank?  

 

1.5 Syfte  

Syftet med denna intervjustudie är att beskriva hur maktdistans inom den turkiska banksektorn 

ser ut.  
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2 Teoretisk ramverk  

I detta kapitel presenteras Hofstedes kulturdimensionsteori och en fördjupad inblick i 

dimensionen maktdistans ges. Ett analysverktyg i form av en tabell med 9 punkter presenteras för 

att sedan brytas ned till tre begrepp som intervjufrågorna baseras på. 

 

2.1 Tidigare forskning:  

2.1.1 Hofstedes Maktdistansindex  

Den största delen av forskningen kring maktdistans utgår från Hofstedes maktdistansindex. 

Dimensionen maktdistans är en av de fem dimensioner som mäter kulturella skillnader. Med 

hjälp av kvantitativa studier av anställda inom it-företaget IBM har varje deltagande land kunnat 

ges en poäng för hur stor maktdistans som råder inom landet. Poängen är beräknade med hjälp av 

en enkät som besvarats av IBM-anställda som befinner sig i samma typ av ställning. (Hofstede et 

al., 2011, s. 78) 

  

Enkäten bestod av ett större antal frågor men det är endast tre som behandlar maktdistans. Det är 

en fråga om hur beslutsfattandet ser ut, en fråga om relationer mellan chefer och anställda samt 

en fråga om chefens ledarroll. Med hjälp av dessa data från IBM i 76 olika länder skapade 

Hofstede ett index över länderna, kallat Power Distance Index (PDI). Maktdistansen kan variera 

från liten till stor där det minsta är 0 och det största är 104. (Hofstede et al., 2011, s. 80) 

  

Turkiet fick i denna indexserie-siffran 66 vilket innebär en relativt stor maktdistans, som 

jämförelse får Sverige 31 och Österrike, som är det land med minst maktdistans, har 11. Detta 

indikerar att Turkiet är ett hierarkiskt samhälle där höga chefer ofta är otillgängliga (Hofstede, 

2015). Vidare är makten centraliserad där idealchefen är en fadersfigur och chefer förlitar sig på 

ett regelverk samt sina överordnade. Det förväntas även att relationer med överordnade är 

formella och att de anställda blir kontrollerade (Hofstede, 2015). Dessa karaktäristika för den 

turkiska kulturen fungerar även som måttstock för turkiska företag (Hofstede et al., 2011). 
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Således kan detta ligga till grund för vår jämförelse, som genomförs i en senare del, med en 

turkisk bank. 

 

2.1.2 Beslutsfattande i Turkiet 

Sagie & Aycan (2003:462) beskriver i sin artikel hur beslutsfattandet i Turkiet ser ut. Enligt dem 

så placerar sig Turkiet med länder som Indien, Sydkorea, och Mexiko i en grupp som de väljer 

att kalla Paternalistiskt beslutsfattande. Alla dessa länder har stor maktdistans och det antyder att 

ledningen i dessa länder inte gärna delar med sig av makten nedåt i hierarkin, utan snarare utgår 

all makt från ledningen. (Sagie & Aycan, 2003, s. 462) 

 

En paternalistisk relation mellan över- och underordnad innebär att chefens roll är att guida, 

vårda och skydda sin underordnade. Den underordnade svarar på detta genom lojalitet. 

Relationen är i dessa fall mer känslosamma än de mer transparenta relationer som finns mellan 

över- och underordnade i väst. (Sagie & Aycan, 2003, s. 462) 

 

2.1.3 Maktdistansens påverkan på relationer 

Sylwia Białas (2009:105-115) studerade hur maktdistansen påverkar relationer mellan över- och 

underordnade i företag med utländskt kapital. Företagen som undersöktes var polska med svenskt 

och franskt kapital. Både Frankrike och Polen ligger enligt Hofstedes undersökning väldigt nära 

Turkiet när det kommer till maktdistans (Hofstede, 2015). 

 

Białas kom fram till att makten i organisationer med franskt kapital utgick från vilken position i 

hierarkin personen hade. I de undersökta organisationerna med svenskt kapital var det vanligare 

att makten utgick från de med störst kompetens. Det var stora skillnader i företagen när det kom 

till privilegier. De höga cheferna i organisationen med franskt kapital hade mycket större 

privilegier än de i det svenskfinansierade företaget. Det var även så att relationerna i det 

franskfinansierade företaget var mer låsta och det var väldigt ovanligt att höga chefer hade 

kontakt med underordnade. Vidare skedde kommunikationen i dessa företag hierarkiskt och 
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endast en liten del av informationen från ledningen nådde de anställda längst ned i kedjan. 

(Białas, 2009, s. 111-112) 

 

2.2 Kulturdimensionsteorin av Hofstede  

De Amerikanska antropologerna Ruth Benedict och Margaret Mead hade en stor inverkan inom 

samhälleliga frågor under första hälften av 1920-talet, här utvecklades tankar kring de 

gemensamma problem som uppstod inom olika samhällen. Deras påstående gick ut på att 

samhällen, moderna eller traditionella, möts av samma problem med olika svar (Hofstede et al., 

2011, s. 29). Efter att ha utvecklat idéer kring dessa samhällsfrågor var det av stort intresse att 

identifiera vad som framstod som gemensamma problem inom samhällen, denna identifiering 

gjordes med hjälp av statistik och olika fältförsök (Hofstede et al., 2011, s. 29).  Efter Benedict 

och Meads utveckling kring de samhälleliga problemen skapade Geert Hofstede i slutet av 1960-

talet kulturdimensionsteorin. Detta är en teori som förklarar de nationella kulturella skillnaderna 

inom olika samhällen (Hofstede et al., 2011, s. 113). Hofstede fick möjligheten att omvandla sitt 

intresse till verklighet med hjälp av studier av det multinationella företaget IBM. För att kunna 

mäta nationella kulturella skillnader i olika länder gjordes enkätundersökningar inom företaget 

om människors värderingar. Undersökningen ägde rum i 50 olika länder. Enligt den statistik som 

gjordes av de utvalda ländernas medelvärden, kom han fram till att det fanns gemensamma 

problem men att dessa problem skilde sig åt beroende på vilket land som observerades (Hofstede 

et al., 2011, s. 36-38).   

   

Dessa gemensamma skillnader förklarades utifrån olika dimensioner med beteckningarna 

maktdistans (som varierar från liten till stor), individualism mot kollektivism, maskulinitet mot 

feminitet och osäkerhetsundvikande. En femte dimension, lång mot kort tidsorientering, 

utvecklades i ett senare skede av Hofstede och Michael Harris Bond (Hofstede et al., 2011, s. 

43).  Dessa beteckningar utgör de så kallade ”The Five Dimensions of Culture”, ur 

kulturdimensionsteorin av Geert Hofstede, som visar de skillnaderna som uppstår mellan 

nationalkulturer. De länder som finns med i IBM-undersökningen, värderas var för sig utifrån en 

av de fem dimensionerna. Eftersom kulturdimensionsteorin utvecklades utifrån studierna som 
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utfördes av IBM-anställda kunde man även se skillnader inom organisationskultur och inte bara 

skillnader som uppstår mellan nationalkulturer. Hofstedes undersökningar kring 

kulturdimensionsteorin skapar förståelse för värderingar på arbetsplatser runt om i världen.  

  

2.2.1 Kort om de olika dimensionerna  

I det tidigare avsnittet presenteras kulturdimensionsteorins fem olika dimensioner av Geert 

Hofstede som består av: maktdistans, individualism mot kollektivism, maskulinitet mot feminitet 

osäkerhetsundvikande och lång mot kort tidsorientering. Nedan görs en kort beskrivning av de 

fem dimensioner som kulturdimensionsteorin består utav.  

 

Dimensionen maktdistans framhäver ojämlikhet inom organisationer, där en ojämn 

maktfördelning mellan parter accepteras och därmed ligger i organisationens natur. Dimensionen 

presenterar i vilken grad ojämlikheter förekommer, samtidigt som dessa ojämlikheter accepteras 

av individer med och utan makt (Jandt, 2007, s. 169-171). Dimensionen individualism mot 

kollektivism framhäver de svaga band mellan individerna inom samhällen kontra ett samhälle 

där människor från födseln redan är integrerade inom starka och sammanhängande grupper. 

Dessa starka grupper utgör ett skydd för individen under livets gång i utbyte mot förbehållslös 

lojalitet (Jandt, 2007, s. 160). Dimensionen maskulinitet mot femininet presenterar dualismen 

mellan olika kön inom olika samhällen och hur dessa hanteras. Det övervägande samhälleliga 

mönstret ger tecken på att män anses vara bestämda och självständiga samtidigt som kvinnor 

anses ha mer moderliga egenskaper (Jandt, 2007, s. 176). Dimensionen osäkerhetsundvikande 

framhäver de osäkerheter som uppstår och därmed ingår i arbetet, inom alla organisationer 

(Hofstede et al., 2011, s. 180). En viktig faktor inom organisationer är att kunna hantera 

osäkerheter för att förhindra problem. Eftersom att framtiden drar med sig osäkerheter är det 

viktigt med förberedelser för att kunna undvika dessa problem (Hofstede et al., 2011, s. 180). 

Den femte dimensionen som utvecklades i ett senare skede är lång mot kort tidsorientering. 

Långsiktig tidsorientering förklarar främjande av de dygder som är inriktade på framtida 

belöningar, uthållighet och sparsamhet (Hofstede et al, 2011, s. 226). Kortsiktig inriktning 

främjar de dygder som har att göra med det som har hänt och det som har med nuet att göra. Här 
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är det mindre fokus på framtida händelser, respekt för tidigare traditioner och att kunna uppfylla 

sociala skyldigheter är en viktig faktor (Hofstede et al., 2011, s. 226).   

  

2.3 Maktdistans  

Maktdistans definieras i Hofstedes bok som följer: ”Den utsträckning i vilken ett lands mindre 

mäktiga organisations- och institutionsmedlemmar förväntar sig och accepterar att makten är 

ojämnt fördelad. En av dimensionerna hos nationalkulturer (varierar från stor till liten)” 

(Hofstede et al., 2011, s. 582). Institutionerna och organisationerna som nämns i denna definition 

är familjen, skolan samt arbetsplatser. Maktdistans är således baserad på de mindre mäktiga 

medlemmarna inom en organisation. I vanliga fall är det de mer inflytelserika som används som 

utgångspunkt vid liknande studier, men här är det tvärtom (Hofstede et al., 2011, s.84).    

  

Maktdistansen träder fram under livets gång och påverkar vår vardag inom arbetslivet. Både 

unga och vuxna träder in i arbetslivet efter att de fått erfarenheter från familjen, skolan och 

omgivningen. Det sker en förändring i relationerna, från rollparet förälder-barn till lärare-elev 

vidare till ytterligare ett rollpar som är chef-underordnad (Hofstede et al., 2011, s. 98).  

Centralisering av makt sker inom organisationer med stor maktdistans, här framhävs rollparet 

chef och underordnad desto tydligare, det är här relationen mellan parterna anses som ojämlika 

(Hofstede, 2011, s. 98-99). Maktdistansen varierar inom olika samhällen och därmed 

organisationer, därför är det av stor vikt att förstå skillnaderna mellan liten respektive stor 

maktdistans.   
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2.3.1 Viktiga skillnader mellan stor och liten maktdistans 

Nedan visas de viktiga skillnaderna mellan arbetsplatser med liten- respektive stor maktdistans. 

Liten maktdistans:  

– Hierarkier i organisationer innebär 

ojämlika roller, som fastställs av praktiska 

skäl  

  

– Mindre övervakningspersonal  

– Små inkomstskillnader mellan människor 

högst upp och längst ned i organisationen  

  

– Decentralisering är populärt  

– Chefer förlitar sig på sina egna erfarenheter 

och på underlydande  

– Underlydande förväntar sig att bli 

tillfrågade  

  

– Idealchefen är en initiativrik 

demokrat  

– Relationer mellan underordnade och 

överordnade är pragmatiska  

– Privilegier och statussymboler ogillas  

Stor Maktdistans:  

– Hierarkier i organisationer speglar 

existentiell ojämlikhet mellan människor i 

högre och lägre ställning -Mer 

övervakningspersonal  

– Stora inkomstskillnader mellan människor 

högst upp och längst ned i organisationen  

  

– Centralisering är populärt  

– Chefer förlitar sig på överordnade och på 

formella regler  

– Underordnade förväntar sig att chefen ska 

tala om för dem vad de ska göra  

  

– Idealchefen är en välvillig autokrat eller en 

god far  

– Relationer mellan underordnade och 

överordnade är känslomässiga  

– Privilegier och statussymboler är normala 

och populära  

Tabell 1. “Viktiga skillnader mellan samhällen med liten respektive stor maktdistans. 

II:arbetsplatsen” (Hofstede et al., 2011, s. 101)  
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Det finns inga forskningsbevis för någon systematisk skillnad i effektivitet. Det kan vara så att 

olika länder och organisationer är alla bra på olika saker. Företag i länder med liten maktdistans 

är bra på uppgifter där det är ett krav att underordnade tar initiativ, medan företag i länder med 

stor maktdistans är bra på uppgifter som kräver disciplin. Det viktigaste här är att 

företagsledningen utnyttjar sina styrkor. (Hofstede et al., 2011, s. 100-101)  

2.3.2 Maktdistans i arbetslivet   

I boken Organisationer och Kulturer beskriver Hofstede et al. (2011:101) att på arbetsplatser med 

stor maktdistans är det vanligare att hierarkierna speglar den ojämlikhet som existerar mellan 

chefer och anställda. Sådana organisationer är i högre grad centraliserade än organisationer med 

liten maktdistans som i stor grad kännetecknas av decentralisering. Dessa två typer av 

organisationer skiljer sig även när det kommer till övervakning och löneskillnader, där 

maktdistansen är stor råder en högre grad av övervakning och större löneskillnader. När det 

kommer till tillit så är den överordnade i organisationen med stor maktdistans mer villig att 

lyssna till sina överordnade och formella regler, medan chefen i den andra typen av organisation 

litar på sina underordnade och sina egna erfarenheter. Relationerna mellan chefer och 

underlydande skiljer sig också markant mellan företag med liten- respektive stor maktdistans. De 

underlydande förväntar sig bli beordrade vad de ska göra i företaget med stor maktdistans, 

medan de i det andra företaget i högre grad förväntar sig att bli tillfrågade av sina överordnade 

(Hofstede et al., 2011, s. 101). Relationerna mellan chefer och anställda anses vara pragmatiska i 

företag med liten maktdistans, medan de i företag med stor maktdistans har känslomässiga 

relationer. Förmåner och statussymboler är mindre betydelsefullt bland anställda i ett företag 

med liten maktdistans. Det skiljer sig däremot i organisationer med stor maktdistans där sådana 

typer av förmåner uppskattas och uppfattas som normala.(Hofstede et al., 2011, s. 101). 

Maktdistansen skiljer sig från land till land och därmed inom olika företag. De länder som har 

liten maktdistans framhäver en mer initiativtagande plattform med hjälp av sina underordnade. 

Till skillnad från de länder med liten maktdistans finns de länder med stor maktdistans där de 

underordnade utför uppgifter som kräver mer disciplin. Hierarkierna i dessa företag är högre och 

friheten för den underordnade mindre. (Hofstede et al. 2011 s.100-101). Inom arbetsplatser som 

har en större maktdistans är idealchefen en god fadersfigur. Den faderliga rollen respekteras mer 

och kontakten mellan underordnad och chef uppstår som mer känsloladdad (Hofstede et al., 

2011, s. 98).  
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2.3.3 Tre begrepp som utgör vår modell för operationalisering   

Tabellen nedan är en illustration av de tre begrepp som senare kommer att användas som 

underlag för intervjustudien:  

Hierarkiska Strukturer:  

 

 

Beslutsfattning:  

 

Relationer mellan chef och 

anställd:  

 

– Hierarkier i organisationer 

speglar existentiell ojämlikhet 

mellan människor i högre och 

lägre ställning. 

 – Mer/mindre 

övervakningspersonal  

– Inkomstskillnader mellan 

människor högst upp och 

längst ned i organisationen.  

 

– Decentralisering vs 

centralisering i 

organisationer.  

– Chefer förlitar sig på sina 

egna erfarenheter och på 

underordnade vs chefer 

förlitar sig på överordnade 

och på formella regler.  

– Underordnade förväntar sig 

bli tillfrågade vid beslut vs 

chefer förlitar sig på 

överordnade och på formella 

regler vid beslutsfattning.  

 

– Idealchefen är en 

initiativrik demokrat vs en 

välvillig autokrat eller en 

god far.  

– Relationer mellan 

underordnade och 

överordnade är pragmatiska 

vs känslomässiga. 

– Privilegier och 

statussymboler ogillas vs är 

normala och populära.  

Tabell 2. “De överordnades samt underordnades syn på organisationen genom begreppen 

hierarkiska strukturer, beslutsfattning och relationer, utifrån liten maktdistans vs stor 

maktdistans”.  

  

Ovannämnda begrepp har kategoriserats utifrån punkterna i Tabell 1 som presenterar 

skillnaderna mellan stor och liten maktdistans inom arbetsplatser. Trots att alla punkter är 

sammanhängande, finns ett mönster som var till underlag för vår kategorisering i Tabell 2. Punkt 

1, 2 och 3 som innefattar och behandlar hierarkier, löneskillnader samt övervakningspersonal och 

faller under begreppet hierarkiska strukturer. Punkt 4, 5 och 6 innefattar de punkter i tabellen 
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som handlar om decentralisering vs centralisering, hur besluten i organisationen fattas och vilken 

del de olika anställda har i den processen, dessa punkter faller under begreppet beslutsfattande. 

Punkt 7, 8 och 9 utgör det sista begreppet som vi konstruerat, det begreppet innefattar de punkter 

som berör relationer på arbetsplatsen, hur idealchefen är samt synen på privilegier och 

statussymboler. Det begreppet har vi valt att kalla för relationer mellan chef och anställd. Dessa 

begrepp kommer att fungera som ett hjälpmedel för att omvandla teorin till empiri då våra 

intervjufrågor är baserade på dem. Detta hjälpmedel gör det lättare att beröra samtliga delar av 

Tabell 1 och kommer således att utgöra en del av operationaliseringen i ett senare avsnitt.  

 

2.4 Schwartz Dimensions of societal cultures 

2.4.1 Hofstede vs Schwartz  

Kulturdimensionsteorin av Hofstede är en grundläggande teori som behandlar problem samt 

skillnader inom olika samhällen. I likhet med Hofstede gör även teoretikern Shalom Schwartz en 

skillnad på kulturella värderingar och normer i olika samhällen. Gutterman (2010:1) presenterar 

”Schwartz’s Seven Culture Value Type” i sin artikel. Dessa sju dimensioner bryts sedan ner i tre 

grundläggande dimensioner. Dessa ska vara till lösning för problem samt skillnader som olika 

samhällen utmanas utav: autonomi mot konservatism, hierarki mot jämlikhetssträvande och 

kunskap mot harmoni (Gutterman, 2010, s. 1-2).  

 

Enligt teoretikern anses de kulturella värderingarna och normerna vara universella och återfinns i 

alla kulturer. Den universella faktorn grundas av att värderingarna utgår ifrån grundläggande 

mänskliga behov, varav dessa värderingar underlättar för människan att kunna hantera sina 

behov. Dessa grundläggande universella behov fokuserar på i vilken utsträckning individer är 

integrerade i grupper vilket motsvarar autonomi mot konservatism; i vilken utsträckning 

jämlikhets faktorer värderas för att bevara rättigheter och skyldigheter i den sociala 

samordningen vilket motsvarar hierarki mot jämlikhetssträvande; och förhållandet mellan 

mänsklighet och den fysiska världen vilket motsvarar kunskap mot harmoni i Shalom Schwartz’s 

”Seven Culture Value Type”. (Gutterman, 2010, s. 1-2)  
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2.4.2 Kort om Schwartz’s ”Seven Culture Value Type” 

I det tidigare avsnittet presenterades Shalmon Schwartz’s ”Seven Culture Value Type” och de tre 

dimensionerna som är grundläggande för lösningar samt problem inom olika samhällen. Dessa 

består av: autonomi mot konservatism, hierarki mot jämlikhetssträvande och kunskap mot 

harmoni. Nedan görs en kort beskrivning av dessa tre dimensioner som Schwartz 

kulturvärderingar består utav. 

 

Den första dimensionen autonomi mot konservatism är jämförelser till individualism och 

kollektivism, som framhäver integrationsbarriärer och sambandet mellan individen och 

grupperna. Här utvecklas frågor kring oberoendet eller beroendet som individer har till sina 

grupper, detta kan vara i organisationssammanhang där integrationen av människor är en viktig 

faktor. Gutterman (2010:1) beskriver i sin artikel att Schwartz presenterar konservatismen som 

en dimension där individerna är inbäddade i en grupp som finner mening genom sociala 

interaktioner, relationer och genom att sträva mot gemensamma mål (Gutterman, 2010, s. 2). 

Den andra dimensionen hierarki mot jämlikhetssträvande är väldigt lik Hofstede’s maktdistans 

dimension som presenteras under 2.3. Olika organisationer inom olika samhällen inför olika 

grader av maktdistans. De som tillämpar hög maktdistans klassas som hierarkiska och de som 

tillämpar låg maktdistans framhäver platta organisationer där jämlikhet inom samhället 

framhävs. Exempel på länder som utövar hierarkiska system är Kina och Indien. De länder med 

låg maktdistans motiverar sina individer med jämlikhet och rättvisa och ett bra exempel på på ett 

sådant land är Holland. Som tidigare nämnts i artikeln av Sagie och Aycan (2003, s. 462) 

placerar sig Turkiet i en grupp med länder som har stor maktdistans där ledningen inte delar med 

sig av makten nedåt i hierarkin och där all makt utgår från ledningen (Sagie & Aycan, 2003, s. 

462). Turkiet klassas alltså mer som hierarkisk enligt Schwartz, Hofstede och Sagie & Aycan då 

landet i sig befinner sig väldigt högt upp i maktdistansindexet som förklaras under 2.1. Den 

tredje dimensionen är kunskap mot harmoni och är väldigt lik Hofstede’s dimension maskulinitet 

mot feminitet (Hofstede et al., 2011, s. 43).  Denna dimension beskriver hur olika samhällen 

hanterar sina medlemmar och dess relation till den naturliga och sociala världen (Gutterman, 

2010, s. 2).  
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2.4.3 Schwartz syn på det integrerade systemet 

Den första dimensionen presenterar olika samhällen genom individer och deras 

hanteringsförmågor vid olika händelser och situationer. Här beskriver Schwartz att denna 

dimension speglas bäst genom västvärlden. Andra dimensionen, hierarki mot 

jämlikhetssträvande, uppstår enligt teoretikern inom Asiatiska länder varav Turkiet är en av dem 

som aktivt utövar den hierarkiska dimensionen. Inom dessa samhällen framhävs individers eller 

gruppers status samt roller mer än individens personliga idéer, tankar och unikhet. I Guttermans 

(2010: 3) artikel tycker Schwartz att Hofstede’s tolkning av kulturdimensionerna är väldigt 

oberoende av varandra då de tillämpas var för sig inom olika områden. Till skillnad från 

Hofstede tycker Schwartz att kulturdimensionerna ska forma ett mer integrerat system där alla 

dimensioner har starka samband till varandra i en kontinuerlig snurrande cirkel (Gutterman, 

2010, s. 3-4). 

 

2.5 Sammanfattning av teori och modell  

Sammanfattningsvis har detta avsnitt behandlat Geert Hofstedes kulturdimensionsteori om 

nationella kulturella skillnader som bland annat påverkar värderingar på arbetsplatser och inom 

organisationer. I likhet med Hofstede’s kulturdimensionsteori behandlar även Shalom Schwartz 

liknande aspekter på kultur, av denna anledning har detta avsnitt även behandlat 

kulturvärderingar ur teoretikern Schwartz synvinkel. Därefter behandlades liten- respektive stor 

maktdistans i Tabell 1 som sammanfattar viktiga värderingar samt skillnader på arbetsplatser 

mellan olika samhällen. Tabellen hittas under avsnitt 2.3.1 och kommer att användas som 

analysverktyg i senare del av uppsatsen. För att underlätta undersökningen har vi brutit ner 

tabellen i tre begrepp. Dessa begrepp kallar vi för hierarkiska strukturer, beslutsfattande och 

relation mellan chef och anställd. 

 

2.6 Kritisk granskning av teori 

Hofstedes maktdistansindex är som tidigare nämnt baserat på enkätundersökningar där endast tre 

frågor lade grunden för ett lands maktdistans. Maktdistansen har sedan i efterhand utifrån 

resultaten definierats och blivit vad den är idag. Den vanligaste kritiken som Hofstedes 
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undersökningar ofta får stå ut med handlar om att det kan finnas olika kulturer inom samma 

länder och att länder således inte är bra enheter för jämförelse (Baskerville, 2003, s. 6). Denna 

kritik slår dock Hofstede ifrån sig och menar att länder är de enda enheter som är möjliga att 

använda för jämförelser och således bättre än inget (Hofstede, 2002). Ytterligare kritik som riktas 

mot Hofstedes forskning är att undersökningen av IBM i dagsläget är obsolet. Hofstede försvarar 

sina studier med att de olika dimensionerna har rötter som sträcker sig flera hundra år tillbaka i 

tiden och att värdena är statiska (Hofstede, 2002). Detta gör undersökningen om maktdistansen i 

den turkiska banksektorn intressant eftersom det råder delade meningar om hur maktdistansen 

ser ut i dagsläget. 

 

3 Metod  

I detta kapitel diskuteras valet av den kvalitativa intervjustudien, samt de svårigheter som de 

kulturella skillnaderna för med sig där språkbarriären samt accessproblem försvårade 

undersökningen betydligt. Sedan operationaliseras de tre begrepp som skapats och intervjufrågor 

presenteras i två bilagor, där frågorna varierar mellan de över- och underordnade. 

 

3.1 Kvalitativ undersökning  

Att reproducera Hofstede’s omfattande undersökning och tilldela Turkiet en indexsiffra var inte 

möjligt då det varken fanns tid eller resurser att utföra en liknande kvantitativ undersökning. 

Tidigare forskning inom området är traditionellt sett av kvantitativ karaktär där möjligheter att 

generalisera maktdistansen till en större population finns. Vi har valt en annan infallsvinkel där 

vi använt oss av en kvalitativ undersökning med syfte att förklara hur och varför det ser ut som 

det gör i den valda banken. 

 

Den kvalitativa metod som använts bestod av intervjuer med chefer och anställda på en bank. 

Eftersom frågan som ämnas besvaras handlar om hur maktdistans ser ut i turkisk banksektor var 

det rimligt att göra en fallstudie av en turkisk bank. Fallstudier fungerar väl i akademiska 

undersökningar där syftet är att förklara och besvara ”hur-frågor” (Saunders et al., 2009, s. 146).  
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 För att öka bredden och djupet i vår undersökning genomfördes intervjuer med två chefer, en 

enhetschef samt tre underordnade. På detta vis kompletteras de underordnades syn på 

maktdistans med chefernas och enhetschefens perspektiv, således blir det tydligare hur 

arbetsplatsen är uppbyggd och fungerar.  

  

3.2 Intervjustudier  

Intervjuerna med de överordnade såg lite annorlunda ut än de som utfördes med de 

underordnade. Eftersom att två av tre chefer är både över- och underordnade har en frågemall 

som är anpassad efter deras situation använts. De intervjuer som gjorts med underordnade följde 

även de en detaljerad frågemall, om än lite annorlunda för att passa deras situation. Dessa frågor 

upprättades med hjälp av informationen i Tabell 2. Frågorna behandlade varje aspekt av vad som 

är signifikativt för ett företags maktdistans. Detta kommer hjälpa oss att avgöra huruvida 

maktdistansen på banken är stor eller liten.  

  

De fördelar som upplevdes med att utföra intervjuerna på detta sätt var möjligheten att tolka 

situationen utifrån informanternas kroppsspråk och reaktioner på frågorna. Vidare upplevdes en 

kontroll över situationen och när otydliga eller otillräckliga svar gavs ställdes följdfrågor (Hultén 

et al., 2007, s. 77-78). Tack vare detta fick vi tillfredsställande svar på samtliga frågor av 

samtliga informanter.  

  

Genom att hålla både banken och informanterna anonyma undvek vi de problem som kan 

uppkomma med Centraltendensen. Detta är det fenomen som uppstår när informanten inte vill ge 

extrema svar på frågorna (Hultén et al., 2007, s. 76). Ett av de problem som vi stötte på vid 

intervjuerna var att högste chef inte svarade lika utförligt som övriga informanter, det problemet 

kringgicks som tidigare nämnt med följdfrågor och exempel. Ett annat problem som vi upplevde 

var språkbarriären. Informanterna svarade väldigt bildligt och målande och på så vis upplevdes 

svårigheter i översättningarna. Problemet löstes genom fria översättningar och långa citat i 

empirin för att få med all information. 
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3.3 Urval  

Urvalet har skett med hjälp av en tjänsteman på bank X i Turkiet, Istanbul. En av författarna till 

denna studie är av turkisk bakgrund och har därmed varit till stor hjälp vid genomförandet av 

intervjustudierna med informanterna inom bank X. Trots detta visade det sig vara väldigt svårt 

att genomföra intervjuerna med informanterna då det fanns språkbarriärer, accessproblem och 

kommunikationsproblem. Informanterna kunde inte tala svenska eller flytande engelska, därför 

gjordes intervjuerna på turkiska och sedan översattes de till svenska. Kommunikationsproblem 

uppstod vid tidsbokningen för intervjuerna med informanterna. Vissa svarade inte i sina telefoner 

för att undvika intervjuerna. Med andra ord tog det väldigt lång tid att få tag på informanterna 

och genomföra intervjuerna då tillgängligheten var låg. Ingen av informanterna ville medverka i 

intervjustudien efter sina arbetstider, samtidigt som de var väldigt upptagna på jobbet. Detta 

skapade problem där de endast var tillgängliga en timme under lunchtid. Vissa av de utvalda 

informanterna ansåg att det tog för mycket av deras tid. Svårighetsgraden var alltså hög, men 

trots dessa hinder genomfördes intervjuer med informanter på både lednings- och 

tjänstemannanivå. Intervjuerna genomfördes med tre överordnade och tre underordnade 

tjänstemän, där alla befinner sig inom olika positioner på bank X. Då informanterna inom banken 

innehar olika arbetsuppgifter samt ansvarsområden, kategoriseras de även in i olika positioner på 

arbetsplatsen som högste chef, andra chef, enhetschef och underordnad. På de underordnades 

nivå valde vi att genomföra intervjuer med de personer som var tillgängliga, av denna anledning 

har ett bekvämlighetsurval tillämpats. Mer konkret tog vi kontakt med de underordnande 

informanterna genom e-mail, de som visade intresse för arbetet samt intervjun var de som 

formade urvalet. Gällande ledningsnivån fick vi hjälp från en bekant tjänsteman som är bosatt i 

Turkiet, som personligen tog kontakt med sina chefer för att få dem att medverka i intervjuerna.  

  

3.4 Operationalisering  

Operationalisering är den process där de teoretiska begreppen översätts till 

undersökningsvariabler och som sedan görs om till konkreta frågor (Andersson 1985, s.68). Då 
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utgångspunkten var att analysera hur maktdistansen på en turkisk bank ser ut har vi använt oss av 

den del i Hofstedes kulturdimensionsteori som behandlar maktdistans på arbetsplatser som 

analysverktyg. Maktdistans kategoriseras från stor till liten och det finns signifikanta skillnader 

på arbetsplatser i länder med liten respektive stor maktdistans. Vårt analysverktyg är Tabell 1 

som presenteras i avsnitt 2.3.1. Tabellen presenterar egenskapsskillnader mellan arbetsplatser 

med liten och stor maktdistans. Tabellen innehåller nio punkter som karakteriserar arbetsplatser 

med liten och stor maktdistans, för att kunna använda dessa punkter i empirin har de slagits 

samman och bildat tre begrepp som ligger till grund för intervjufrågorna.  

   

Då dessa begrepp ligger till grund för intervjufrågorna var det viktigt att operationalisera dem, 

detta för att skapa en ömsesidig förståelse för frågorna och för att intervjuerna skulle genomföras 

på ett naturligt och avslappnat sätt. De tre begrepp som operationaliserats är hierarkiska 

strukturer, beslutsfattande och relation mellan chef och anställd.  

 

För att vara framgångsrika med detta har vi använt oss av öppna frågor som presenteras i bilaga 1 

och 2. Det finns två frågeformulär beroende på om informanten är över- eller underordnad. För 

att undersöka begreppet hierarkiska strukturer ställdes fråga 1-3, med vissa följdfrågor när svaren 

inte var önskvärt omfattande. 

När de kommer till begreppet beslutsfattande handlar frågorna om just beslutsfattande och hur 

processen går till. De frågor som ställdes var fråga 4-6 som hittas i bilaga 1 och 2.  

Sista begreppet som operationaliserats är relationen mellan chef och anställd. Här ställdes frågor 

som handlar om relationer på arbetsplatsen och de hittas som fråga 7-9 i bilaga 1 och 2.  

 

3.5 Kritisk granskning av modell 

Den modell som används för att undersöka maktdistansen inom banken är till hjälp för att ge en 

djupare förståelse för hur maktdistansen ser ut. Modellen kan upplevas aningen fyrkantig och 

förmågan att fånga upp alternativa perspektiv inom de undersökta begreppen kan ifrågasättas. 

Begreppen är dock skapade för att öppna frågor skall kunna ställas till informanterna och således 
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är det möjligt att få varierande svar. Svaren analyseras sedan med hjälp av analysverktyget och 

visar hur maktdistansen ser ut i det valda företaget. Att fånga upp företagets 

maktdistansdimensioner med den teoretiska modellen är möjligt endast vid ett tillräckligt stort 

urval. Accessproblem har lett till att studien har 6 informanter, de är dock verksamma inom olika 

nivåer på företaget och ger därför en bra bild av maktdistansen på företaget. 

Undersökningen i sig är inte tillräcklig för att svara mot det bredare syfte som finns. 

Maktdistansen inom den turkiska banksektorn kommer således att behöva fastslås med hjälp av 

undersökningen i kombination med tidigare studier, en så kallad analytisk generalisering. Med 

detta sätt finns det dock en liten risk att felaktiga slutsatser dras, de undviks genom att använda 

relevant tidigare forskning och göra en grundlig analys (Eisenhardt, 1989, s. 540-541). Denna 

undersökning om Bank X jämförs med andra undersökningar om beslutsfattande, hierarkier och 

relationer samt att Hofstedes undersökning fungerar som referenspunkt. Allt detta sammantaget 

blir risken liten att felaktiga slutsatser dras. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

För att öka studiens reliabilitet var det av stor vikt att utformningen av intervjufrågorna var 

relevanta till den teori vi valt att undersöka. Eftersom intervjustudien genomfördes i ett annat 

land var det viktigt att kunna beskriva hur och under vilka förhållanden intervjuerna 

genomfördes med respektive informanter. Intervjustudien och dess process beskrivs detaljerat i 

avsnitt 3 och 4. Som stöd för det empiriska innehållet presenteras även intervjufrågorna i form av 

bilagor, vilket ger en ökad reliabilitet och trovärdighet.  Reliabilitet handlar om i vilken 

utsträckning studien eller datainsamlingstekniken kan reproduceras med liknande resultat 

(Saunders et al., 2012, s. 192).  

 

Med hjälp av vår operationalisering som utvecklats utifrån det teoretiska ramverket har 

validiteten för uppsatsens innehåll ökat. Validitet behandlar i vilken utsträckning forskaren har 

fått tillgång till en deltagares kunskap och erfarenhet och hur pass trovärdiga studiens resultat 

blir utefter dessa (Saunders et al., 2012, s. 382).  
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4 Empiri 

I denna del presenteras de resultat som intervjuerna genererat. Först presenteras chefernas svar på 

frågorna om våra begrepp, sedan presenteras de underordnades svar. Resultaten följer på så vis 

en hierarki där högste chef kommer först och de underordnade sist. Detta för att illustrera 

skillnaderna i svaren mellan de olika nivåerna inom organisationen. 

 

4.1 Intervjufrågor besvarade av överordnade  

De underordnade informanterna på tjänstemannanivå, beskrev de tydliga skillnaderna mellan 

chef och anställd utifrån statusskillnader och de höga arbetsnivåerna. Av de varierande 

ansvarsområdena och en lång arbetslivserfarenhet som ledningsnivån representerade så hade de 

anställda på tjänstemannanivå hög förståelse för dessa skillnader. Däremot visade sig 

ledningsnivån inte vara lika förståeliga, de besvarade på frågorna med en hård inställning och 

beskrev att skillnader mellan chef och underordnad är en självklarhet, här såg man två auktoritära 

ledare medan den tredje ledaren representerade en mer demokratisk ledarkaraktär.   

 

4.2 Chefer  

4.2.1 Hierarkiska strukturer  

Då intervjuerna skedde med tre olika chefer på ledningsnivå i form av högste chef, andre chef 

och enhetschef så varierade svaren utefter position. Informanter i form av andre chef och 

enhetschef beskriver högste chef som en mer auktoritär karaktär, som inte har direkt kontakt med 

sina underordnade utan bara med ledningsnivån. Högste chef representerar en chefsroll med en 

hård inställning mot sina underordnade beskriver andre chefen och enhetschefen. Högste chef 

visar sin auktoritära roll genom att inte svara på frågorna lika detaljerat som de resterande över- 

och underordnade. Informanten framhäver en mer självklar bild av att det måste finnas tydliga 

skillnader mellan chefer, underordnade på ledningsnivån och underordnade på tjänstemannanivå. 

Högste chef säger:  
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”Det finns en tydlig skillnad mellan överordnade och underordnade, det måste finnas en 

skillnad. Vi är mer erfarna inom arbetet, vi har jobbat i flera år och förtjänar därför att ha mer 

makt än de underordnade, vilket skapar ojämlikhet. Jämlikhet från vårt perspektiv men 

ojämlikhet från de underordnades syn. Vår bankstruktur är hierarkisk, alla har olika 

ansvarsområden utefter deras position, alla vet vart och vilken avdelning de tillhör”.  

  

Andre chef upplever att olika nivåer kontrollerar varandra utifrån hierarkiska strukturer, uppifrån 

och ner. Utöver det beskriver även informanten att det finns skillnader inom ansvarsområden och 

arbetsuppgifter vilket därmed leder till inkomstskillnader mellan de överordnade och de 

underordnade. Även fast dessa skillnader minskar desto högre upp man kommer inom 

ledningsnivån så finns det alltid en sorts statusskillnad samt inkomstskillnad mellan högste chef 

och andre chef.  

 

Enhetschefen beskriver att han befinner sig längst ner på ledningsnivån vilket leder till att han 

har direkt kontakt med sina underordnade på tjänstemannanivå. Arbetssättet i Turkiet har en 

annorlunda struktur jämfört med andra Europeiska länder med en platt organisationsstruktur, i 

Turkiet sköts arbetet uppifrån och ner inom arbetsplatsen, även fast jämlikhetsfaktorer är viktiga 

presenteras ojämlikhetsfaktorer uppifrån och ner inom banken som framhäver en tydlig hierarki 

säger enhetschefen. Detta relaterar enhetschefen till att de underordnade tjänstemännen 

representerar den lägsta nivån inom banken, samtidigt som de är mindre erfarna inom arbetet. 

Respondenterna på ledningsnivån som befinner sig under högste chef, andre chef och enhetschef, 

beskriver att alla jobbar under olika nivåer i Turkiet, överordnade som underordnade jobbar alla 

under olika människor. Den lägsta nivån av underordnade har enhetschefen över sig, 

enhetschefen har andre chef över sig och andre chef har högste chef över sig. 

 

4.2.2 Beslutfattande  

Beslutsprocessen genomförs oftast på ledningsnivå som sedan skickas ner till tjänstemännen där 

besluten implementeras säger de tre informanterna på ledningsnivån. De beskriver även att de 

ger möjlighet till sina underordnade att ta ansvar för sina egna beslut med sina kunder, här kan de 
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ta egna initiativ och utveckla nya idéer. Högste chef, andre chef och enhetschef som jobbar på 

ledningsnivå menade att det administrativa arbetet hanteras på ledningsnivå och tjänstemännen 

hanterar allmänna kundärenden. De vänder sig endast till ledningsnivån vid krissituationer när de 

behöver vägledning och hjälp. Enhetschefen beskriver beslutsprocessen som nedan: 

 

”Beslutsfattande genomförs oftast på ledningsnivå, detta gäller oftast större beslut. 

Beslutfattningsprocessen är väldigt flexibel inom vår bank, vi tror på initiativtagare. De 

underordnade har fått friheten att fatta sina egna beslut till en viss grad utan att överskrida sina 

gränser”.  

  

4.2.3 Relationer   

Högste chef beskriver sig själv som en väldigt reserverad chef, vilket skapar en mer formell och 

strikt relation till sina underordnade. Han menade att han kan framstå som väldigt hård och kall 

eftersom han har ett visst avstånd till sina underordnade. För att kunna upprätthålla en 

professionell arbetsmiljö beskrev högste chef att han tror på att hålla ett visst avstånd till alla 

under sig, detta för att markera sin höga position. Även andre chef hade ett liknande svar som 

högste chef och svarade därför:  

 

“Personligen tycker jag att man ska kunna skilja på privatliv och arbetsliv, man ska kunna hålla 

sitt privatliv borta ifrån sitt jobb och sitt jobb borta ifrån sitt privatliv. Jag ser till att de 

underordnade genomför sina arbeten på ett bra sätt, jag har ett visst avstånd till mina 

underordnade och därför har vi inte någon sorts vänskaplig relation till varandra”.  

  

Andre chef och enhetschefen upplevs ha liknande åsikter kring relationer inom banken. Det är 

viktigt för cheferna att hålla ett visst avstånd till sina underordnade, att hålla sig formell 

samtidigt som man respekterar varandra beskriver de. Enhetschefen upplever att de 

underordnade måste ta hänsyn till att cheferna har en högre plats inom banken och därför måste 

ha en viss grad av respekt gentemot dem. Ett simpelt exempel till detta är att de överordnade inte 
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tilltalas vid deras namn, vilket har både med respekt och kulturella normer att göra beskriver 

informanterna: 

  

“Vi använder aldrig namn när vi talar med varandra under arbetets gång, vi använder oss utav 

herr/fru eftersom det är ett sätt att visa respekt i Turkiet. Vi använder oss utav prefixer till alla 

inom banken oavsett position. Detta har både med vår kultur att göra och även det sätt som vi 

blivit uppfostrade på, exempelvis när vi besöker våra äldre fokuserar vi på att vara ordentliga i 

vårt sätt att prata, våra beteenden och våra handlingar. Detta är ett sätt för oss att visa respekt 

för våra äldre. Anledningen till varför vi visar sådan respekt för våra äldre i vår omgivning är 

på grund av deras ålder, på jobbet är vi äldre än de flesta men vi representerar samtidigt en hög 

arbetsposition, därav respekterar de underordnade oss på ett helt annat sätt”.   

   

Informanterna på ledningsnivån besvarade även frågor kring hur deras idealchef bör se ut, detta 

för att ge möjligheten att bilda en uppfattning av vad för förväntningar de har på de som befinner 

sig högre upp i den hierarkiska strukturen. Högste chef beskriver kort att det måste finnas 

struktur och disciplin inom arbetsplatsen och av denna anledning bör en idealchef vara en 

bestämd karaktär med höga hanteringsförmågor vid hinder. Både andre chef och enhetschef 

beskriver att en idealchef bör vara en bra förebild för sina underordnade samt ha höga 

disciplinsförmågor. De ska kunna skilja på arbete och vänskap inom arbetsplatsen, detta för att 

upprätthålla en professionell arbetsmiljö. Trots detta tycker informanterna även att en idealchef, 

oavsett i vilken nivå de befinner sig i, bör ha en stödjande och ödmjuk sida med 

motivationsförmågor för att kunna motivera sina underordnade till positivt och effektivt arbete. 

Enhetschefen beskriver sin idealchef som nedan:   

 

”De överordnade, cheferna, inom olika avdelningar kan inte göra alla glada, för att vi ska kunna 

ha en stabil relation till våra underordnade måste vi ha en stabil relation till våra chefer över 

oss. En generell bild som vi har av våra chefer är att de håller ett visst avstånd till sina 

underordnade för att kunna bibehålla en mer professionell arbetsmiljö. Min idealchef bör vara 

grym på att kommunicera med ledningsnivån samt tjänstemannanivån vid behov, han bör vara 
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en motiverande och en initiativtagare för att kunna utvecklas. Han ska bry sig om sina 

underordnade men han ska även kunna visa fram fötterna och påminna alla om sin ställning och 

sin makt om det behövs. Exempelvis bör han vara den som bestämmer vid kritiska beslut för att 

tydligt visa att han har sista ordet”.    

 

4.3 Intervjufrågor besvarade av underordnade  

De intervjufrågor som presenterades under avsnittet 4.2 användes på samma sätt för de 

underordnade där frågorna riktades från underordnades syn på sina chefer, de överordnade. 

Informanterna intervjuades för att få information gällande maktdistansen på arbetsplatsen. För att 

få en uppfattning om hur pass jämn eller ojämn maktfördelningen inom banken var, besvarade 

informanterna på några frågor kring hierarkiska strukturer, beslutfattande och relationen mellan 

chefer och underordnade. Här syns det ett tydligt mönster bland de tillfrågade och deras svar.  

 

4.4 Tjänstemän  

4.4.1 Hierarkiska strukturer  

Fem av de sex informanter inom bank X som intervjuades inför undersökningen upplevde att det 

fanns ojämlikheter mellan den överordnade nivån och den underordnade nivån inom banken. Här 

finns det likheter i svaren bland de tre tillfrågade tjänstemännen, varav alla tyckte att det fanns 

tydliga skillnader mellan chef och underordnad. Denna skillnad skapades främst på grund av 

statusskillnader, olika arbetsnivåer och erfarenheter. Tjänstemännen tyckte att det fanns 

skillnader i inkomster då de ansågs vara mindre erfarna inom sina områden under sina första år 

till skillnad från cheferna. Det tar upp till fyra år för en underordnad att bli befordrad till en högre 

nivå, detta innebar en oförändrad inkomst oavsett prestation under fyra hela år beskriver 

tjänstemännen.  Som nyanställd kan det verka som ett mindre problem, men efter två år känner 

tjänstemännen att deras prestationer minskar och har mindre motivation till att jobba.  
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En annan tydlig likhet mellan de tre tjänstemännen var att de alla tyckte att banken 

implementerade en hierarkisk ordning inom organisationen. Samtidigt som alla tjänstemän 

beskrev en ojämn arbetsmiljö, fanns det även förståelse för de ojämlikheter som uppstod, dessa 

ojämlikheter relaterades i allmänhet till strukturen inom Turkiska organisationer. En av 

respondenterna svarade följande gällande den hierarkiska ordningen: 

 

”… organisations strukturer i Turkiet kan inte hantera demokratiska strukturer, de måste 

implementera höga grader av disciplin, av denna anledning representerar de mer hierarkiska 

strukturer vilket framförs på grund av landets sociala konstruktion”.  

 

En annan tjänsteman svarade följande:  

 

”Nivåerna uppifrån och ner skiljer sig i form av status och ansvarsområden. De överordnade 

ifrågasätter aldrig ifall de underordnade kommer kunna genomföra arbetet, de ger oss order och 

vi måste implementera och genomföra dessa arbeten. Vi får aldrig lämna vår arbetsplats tills vi 

är klara med arbetet, därför skulle jag nog definiera organisationen som väldigt hierarkisk”.  

 

4.4.2 Beslutfattande  

Inom bank X besvarade alla tre informanter på samma sätt gällande beslutsfattningar och 

beslutsprocesser. Enligt respondenterna har alla tjänstemän rätten till att dela med sig sina åsikter 

med de överordnade men dessa tolkas inte som alternativa beslut. Tjänstemännen tillfrågas 

endast på grund av symboliska skäl och därför har de ingen roll i beslutsprocessen på 

ledningsnivå.  Ledningsnivån som består av högste chef, andre chef och enhetschef fattar beslut 

inom alla administrativa ärenden inom banken. Sedan skickas dessa beslut ut till alla ansvariga 

tjänstemän för att genomföras. En av informanterna svarar följande gällande ovan:   
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”När det kommer till administrativa beslut är det ledningsnivån som bestämmer, jag har absolut 

ingen roll där. De kan fråga om min åsikt men det är fortfarande de överordnade som har 

chefsroller som bestämmer vad de kommer att göra. Jag är den som sedan implementerar 

beslutet”.  

 

Trots att ledningsnivån har en stor påverkan inom beslutsprocessen beskriver en av 

respondenterna att han har en talan på ledningsnivå endast med sina åsikter men att han har 

friheten att ta egna beslut och bestämma gällande sina egna personliga ärenden med sina kunder. 

Här har han möjlighet till egna initiativ och han vänder sig bara till enhetschef vid krissituationer 

för att få vägledning då han inte kan hantera ett fall med sin kund. Han svarar:  

 

“När det kommer till mitt personliga arbete har jag rätten till att bestämma, jag bestämmer 

kring beslut gällande mina kunder. Under beslutfattningsprocessen på ledningsnivån får jag dela 

med mig om min åsikt men jag tar aldrig beslut, däremot på arbetsgolvet har jag friheten att ta 

egna beslut över mina egna ansvarsområden”.   

 

4.4.3 Relationer  

En av respondenterna beskriver sin relation till sin enhetschef och andre chef som väldigt bra, 

däremot tycker respondenten att högste chef, på grund av sin position, upplevs som väldigt hård 

och disciplinerad. Högste chef är svårmottaglig och tar endast kontakt med de i ledningsnivån. 

Informanten tycker alltså att de ansvariga cheferna representerar ideala prototyper som motiverar 

sina underordnade till vidareutveckling genom seminarier och utbildningar.  

 

Det finns vissa likheter mellan två utav respondenternas svar på frågor kring relationer, den 

tredje respondenten beskriver att hon har en helt annan relation till sin chef än de andra två 

tjänstemännen. Hennes familj befinner sig i en annan stad än hon själv, hon arbetar i Istanbul 

medan hennes föräldrar bor i Konya. Av denna anledning säger hon att de har en far och dotter 
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relation, där enhetschefen presenterar en mer ödmjuk och varm karaktär.  

 

Två utav respondenterna tyckte att man som arbetare borde ha en mer öppen relation till sina 

chefer medan den tredje respondenten tyckte att man bör ha ett visst avstånd med sin chef för att 

kunna hålla den professionella arbetsandan. Därför beskriver han sin relation till sin chef som 

mer formell.  

 

Enligt de intervjuade tjänstemännen på banken måste alla respekteras på jobbet, där de 

överordnade respekteras lite mer för att de representerar en högre arbetsnivå. De beskriver även 

att den Turkiska arbetsmarknaden skiljer sig ifrån andra marknader, man kan aldrig tilltala sina 

chefer vid deras namn utan man använder alltid herr/ fru för att det anses mer respektfullt. En 

utav de manliga respondenterna håller med om att man inte ska tilltala cheferna vid deras namn, 

han ser inte detta som ett personligt kommunikationshinder utan han tycker det låter mer 

professionellt på jobbet. Han säger:  

 

“Vi tilltalar aldrig varandra vid namn, vi använder herr/fru då jag tycker att det är mer 

professionellt, detta är inget personligt kommunikationshinder utan bara personliga preferenser. 

Jag tycker att det är mer professionellt och även respektfullt, därför föredrar jag att inte tilltala 

mina kollegor med deras namn utan herr/fru”.  

 

De två resterande respondenterna håller med om att det bör finnas ett visst sätt att tala med sin 

chef. Det anses respektlöst att tilltala en chef vid deras namn och detta har förmodligen mycket 

med Turkiets sociala och kulturella normer att göra. De anser att de har blivit uppfostrade på ett 

sätt där man alltid visar respekt för sina äldre, både i sina handlingar och när man pratar, 

eftersom cheferna har en högre ställning inom banken respekterar man dem som om de vore sina 

egna äldre. Den kvinnliga respondenten förklarar en liknande situation:  
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“Detta har med kulturella aspekter att göra, när familjen samlas hos min farfar och när han  

kliver in i rummet så ställer sig alla upp och väntar tills han suttit sig. Detta är ett sätt att visa 

respekt i Turkiet, det finns med i vår kultur och har med våra sociala och kulturella normer att 

göra. Det är även viktigt för oss att behålla nivån av respekt på jobbet gentemot våra kollegor 

och våra chefer. Exempelvis tilltalar vi aldrig varandra med namn inom banken, detta för att 

visa att vi respekterar våra kollegor samtidigt som vi respekterar våra chefer och deras höga 

roller”.   

 

En liknande fråga riktades även till informanterna på tjänstemannanivå kring hur deras idealchef 

ser ut. Respondenten beskriver sin idealchef som:  

 

“Min  idealchef ska vara öppensinnad och fördomsfri med goda strategiska egenskaper. Jag 

tycker att det viktigaste en chef bör ha är:  

 

– väldigt bra kontakt med sina underordnade för att kunna arbeta med de på ett effektivt sätt -

Höga kunskaper, chefen måste vara medveten och säker på det som genomförs.   

– Sunt förnuft för att kunna ta klocka beslut”.  

  

En annan tjänsteman beskriver sin idealchef som nedan:  

 

”Min idealchef ska inte ha “bara jag” perspektiv, ska bry sig om andra och bör alltid värdesätta 

grupparbete. Han bör ha ”vi” perspektiv. Han bör vara verklighetstrogen och bör vara rättvis 

mot alla tjänstemän som befinner sig under honom oavsett position eller status. Min idealchef 

ska respektera och ha förståelse för anställdas tankar, idéer och behov”.  
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Här uppfattar vi att informanterna har väldigt liknande åsikter gällande hur en ideal chef bör se 

ut.  

 

Alla informanter som besvarade intervjufrågorna beskrev att privilegier överhuvudtaget är 

oacceptabelt inom banksektorn oavsett position och status. Den enda skillnaden som kanske kan 

klassas som en fördel för de överordnade var att de hade enskilda rum för att genomföra 

privatsamtal med samtliga kunder. Detta beskrevs som ett måste både från de överordnade och 

underordnade informanterna, då det fanns en hög grad privat information mellan banker och 

kunder som måste hållas hemligt.   

 

På ledningsnivån beskrev högste chef, andre chef och enhetschefen synen på privilegier inom 

banksektorn på samma sätt:  

 

”Det är oacceptabelt att utnyttja bankens pengar för privata handlingar, vi har inga fördelar i 

form av parkering eller liknande. Vi har samma arbetstider som våra anställda och måste passa 

våra tider. Det enda som skiljer oss i form av privilegier är kanske att vi har ett rum för oss 

själva, detta är inte för att vi har en högre position utan det är här vi genomför privata 

konversationer gällande våra kunder”.   

 

Tjänstemännen beskriver synen på privilegier inom banksektorn på samma sätt som sina 

överordnade:  

 

”Banksektorn är en väldigt seriös sektor, därmed är det oacceptabelt att använda bankens 

pengar för eget bruk. Jag kan hålla med om att de överordnade bör ha sina egna rum då viss 
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information måste hållas hemligt för att stärka tillit mellan relationer som sker mellan banker 

och kunder”.  

5.Analys 

Här analyseras resultaten från föregående kapitel med Tabell 1 som presenterades i 2.3.1 som 

analysverktyg. Analysen följer de nio punkter som finns i tabellen och jämförs sedan med den 

tidigare forskning som återfinns i kapitel 2.1. Detta görs för att se hur maktdistansen ser ut inom 

respektive begrepp. Till sist sammanvägs begreppen och maktdistansen i banken presenteras. 

 

5.1 Hierarkiska strukturer 

De svar som undersökningen genererat inom detta område ger sken av att det råder en stor 

maktdistans på arbetsplatsen. Den hierarki som finns syftar enligt samtliga av de underordnade, 

samt två av de tre chefer som intervjuats, till att upprätthålla en distans mellan de olika 

positionerna. Det tydligaste svaret gav den högste chefen på banken när frågan om det finns 

ojämlikheter på arbetsplatsen dök upp. Svaret han gav visar att det är väldigt ojämlikt beroende 

på om du är chef eller underordnad och att dessa skillnader måste finnas för att alla ska veta sin 

plats i organisationen och vem som har makten. Således går det att hävda att företaget placerar 

sig närmre det påstående som speglar ett företag med stor maktdistans vilket presenterades i 

Tabell 1. Detta styrks av Sylwia Białas (2009:111-112) Undersökning som presenterades i 

avsnitt 2.1.3 då hierarkier i liknande företag även de syftar till att hålla makten hos överordnade. 

  

När det kom till övervakning av de anställdas prestationer på arbetsplatsen så fanns det inga 

anställda vars roll endast var att övervaka. Istället blev svaren att de olika cheferna på banken 

ansvarade för övervakningen av sina underordnade med hjälp av tydliga direktiv om vad som 

skall göras och när det skall göras. Om någon inte blir klar med det som förväntas av dem under 

dagen, så måste de stanna kvar tills det blir klart. På en arbetsplats med stor maktdistans är det 

vanligt att det finns personal vars enda syfte är att övervaka de anställda och så är inte fallet på 

denna arbetsplats. Detta indikerar att företaget på denna punkt placerar sig längre mot det 
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påstående som är signifikativt med mindre maktdistans. Det är dock viktigt att poängtera att det 

rör sig om en bank och inte ett företag med en stor produktion. Således är det inte så många 

anställda att hålla reda på och då blir s.k. övervakningspersonal överflödig. 

  

Inkomstskillnaderna på banken upplevdes stora, men det fanns samtidigt en grundläggande 

förståelse om varför det är på det viset. En högre position i ett så pass centraliserat företag 

innebär ett större ansvar vilket är förenligt med en högre lön. Det rimmar väl med ett företag med 

stor maktdistans. Om en jämförelse mellan löneskillnaderna skulle göras med ett företag som 

inte var lika hierarkiskt och centraliserat skulle det förmodligen visa att löneskillnaderna är 

mycket större i det hierarkiska företaget. Eftersom att banken har stora inkomstskillnader innebär 

det att företaget placerar sig närmre påståendet som indikerar en stor maktdistans likt det som 

framkom i Hofstedes (2011:101) undersökning. 

  

Sammanfattningsvis visar resultaten att banken är väldigt hierarkisk i sin struktur och att det på 

grund av detta skiljer sig i hur stort ansvar de olika rollerna har. Detta leder i sin tur till stora 

löneskillnader mellan över- och underordnade. Övervakningen sker av cheferna och det finns 

ingen övrig övervakningspersonal. 

  

5.2 Beslutsfattande 

I Tabell 1 beskrivs det att företag med stor maktdistans tenderar att vara centraliserade medan 

företag med liten maktdistans i hög grad är decentraliserade. I denna bank råder det en hög grad 

av centralisering där makten utgår från ledningen. De underordnade har förvisso friheten att 

agera och fatta egna beslut i det dagliga arbetet mot kunder, men när det kommer till stora 

administrativa frågor fattas besluten av ledningen. Detta är enligt Sagie & Aycan (2003:462) 

signifikativt för Turkiet och deras sätt att hantera beslutsfattande. 

 

Cheferna på arbetsplatsen ger sina underordnade fria tyglar att agera inom ramen för deras 

befogenheter och vid eventuella problem vänder sig den underordnade till chefen för 
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konsultation och stöd. Således finns det en tillit mellan över- och underordnade vilket placerar 

banken mer mot det påstående som speglar företag med liten maktdistans i denna punkt 

(Hofstede, 2011, s. 101). 

 

När det kommer till de faktiska beslut som tas tillfrågas endast de underordnade om deras åsikt. 

Själva besluten fattas över deras huvud, även de som handlar om de underordnades arbete. De 

kan inte påverka sin egen arbetssituation utan blir tilldelade sina arbetsuppgifter och får stanna 

kvar på arbetsplatsen tills arbetet är gjort. Därför placeras banken på denna punkt vid det 

påstående som är signifikant för ett företag med stor maktdistans. Detta stärks även det av Sagie 

& Aycans (2003:462) undersökning om beslutsfattandet i Turkiet. Makten utgår från ledningen 

och det är där som besluten fattas. 

 

Sammanfattningsvis visar även de svar som fåtts på frågor angående beslutsfattande på en stor 

maktdistans. Makten utgår uppifrån och de administrativa besluten tas på ledningsnivå. Det som 

talade mot en stor maktdistans var den upplevda ömsesidiga tilliten som fanns på banken. De 

överordnade litade på sig själva och sina underordnade. 

  

5.3 Relation mellan chef och underordnad 

Det finns ingen tydlig koppling hur relationerna på banken ser ut. Vissa anställda har en mer 

vänskaplig och känslomässig relation med sina chefer, medan andra har en mer transparent och 

strikt professionell relation. Det är därför svårt att säga något om hur detta påverkar 

maktdistansen. Idealchefen är enligt de underordnade en demokratisk ledare som är duktig på att 

motivera och förstå sina anställdas behov. Vilket gör att de på denna punkt ligger närmre det 

påstående som speglar liten maktdistans. Enligt Hofstede (2011:101) anses idealchefen i ett land 

med liten maktdistans vara en demokratisk ledare med en transparent relation till sina 

underordnade. 
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Relationer på arbetsplatsen bygger på en stor ömsesidig respekt, vilket har följt med från deras 

uppfostran. Samtliga tillfrågade poängterade att de inte använder sig av förnamn när de tilltalar 

varandra. Istället används ett prefix för att visa respekt. På chefsnivå ansåg de att det var viktigt 

att hålla distansen från sina underordnade och ha en formell relation med dem. Detta 

återspeglades även hos de underordnade sånär som på en person som uppgav sig ha en mer 

känslomässig relation med sin chef. De formella relationerna är ett tecken på stor maktdistans, 

samtidigt som de inte hade känslosamma relationer vilket tyder på motsatsen. Det är därför svårt 

att placera Bank X närmre något påstående. Således indikerar denna punkt på en medelstor 

maktdistans. 

 

Det är endast den högsta chefen som tilldelats någon form privilegium eller statussymbol. Han 

har fått en bil, en parkeringsplats och ett eget kontor. I övrigt är det lika för alla och de arbetar i 

ett öppet kontorslandskap. Detta är även det signifikant för företag med en mindre maktdistans 

(Hofstede, 2011, s. 101). Detta skiljer sig från resultaten i Białas (2009:111-112) undersökning 

om maktdistansens påverkan på relationer mellan över- och underordnade. Där fastslås det att i 

länder med maktdistans på samma nivå som Turkiet har höga chefer privilegier i större 

utsträckning än de i länder med traditionellt sett mindre maktdistans. 

 

De svar som fåtts på frågor inom begreppet relationer mellan chef och underordnad har indikerat 

att en medelstor maktdistans råder på arbetsplatsen. Idealchefen i detta fall var demokratisk. 

Relationerna mellan chefer och underordnade var allt som oftast formella och de överordnade, 

sånär som på högste chef, hade inga privilegier att hämta. 

  

5.4 Maktdistans  

Vid en sammanvägning av samtliga svar inom våra tre konstruerade begrepp kan vi konstatera att 

maktdistansen på Bank X upplevs något stor. De svar som vi fått har varit relativt lika oavsett 

position och detta ger en tydlig bild av en rådande stor maktdistans på banken. Inom hierarkiska 

strukturer samt beslutfattande visades de vanliga tecknen som är signifikanta för företag inom 

länder med en stor maktdistans. Väldigt centraliserad styrning där makten återfinns på 
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ledningsnivå och de stora besluten tas av cheferna.  Även de resultat vi fann inom relationer 

pekar på en stor maktdistans. Det som avvek något från vad som är vanligt för ett företag med 

stor maktdistans var synen på Idealchefen och relationerna på arbetsplatsen. I företag med stor 

maktdistans anses Idealchefen vara en god autokrat och en fadersfigur samt att relationen mellan 

chef och underordnad är känslomässig. Denna undersökning visade att gängse uppfattning inom 

banken var att en demokratisk ledare var att föredra. Det fanns även stöd för att relationer mellan 

under- och överordnade är pragmatiska och inte fullt så känslosamma som analysverktyget 

föreslår, men allt som allt råder en stor maktdistans. 

 

De kvantitativa studier som nämnts i arbetet under avsnitt 2.1 styrker denna studies resultat. 

Främst inom beslutsfattande där Sagie och Aycan påvisar att Turkiet och länder med liknande 

maktdistans, enligt Hofstedes undersökning, kännetecknas av paternalistiska relationer mellan 

över- och underordnade. Makten utgår således från chefen och det är denne som fattar de stora 

besluten. Resultaten från denna undersökning i kombination med Białas undersökning om 

liknande länder visar även att hierarkier och relationer ser ut på det sätt som enligt Hofstede är 

signifikativt för länder med stor maktdistans. På Bank X var det väldigt hierarkiskt och inte så 

mycket kontakt mellan ledning och underställda tjänstemän, detta styrks även av Białas 

undersökning. 

 

För att jämföra med Hofstedes (2011:101) undersökning som presenterades ovan (se 2.1.1 

Tidigare forskning) så går det att argumentera för att Bank X skiljer sig lite från de förväntade 

resultaten inom relationerna mellan chefer och underordnade. I turkiska företag förväntas 

maktdistansen som råder vara stor där makten inom företaget är centraliserad, det återspeglades i 

vår undersökning. Vad som däremot upplevdes skilja sig mot det förväntade var de svar som vi 

fick om relationer på arbetsplatsen. En strikt och formell relation uppgavs finnas mellan chefer 

och anställda, som är normalt i länder med stor maktdistans, men synen på Idealchefen och de 

inte fullt så känslosamma relationerna sinsemellan stack ut lite från vad som presenterades i 

Hofstedes studie. 
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Vi fann inte tillräckligt med stöd för de argument som presenterades i inledningen om att Turkiet 

generellt sett har blivit mindre hierarkiskt. Istället upplevdes en hierarkisk företagsstruktur där 

det fanns många mellanchefer och tydlig rollfördelning däremellan. Att högsta chefen var 

otillgänglig för sina anställda och att de anställda får vända sig till närmste chef när de har 

problem är två tydliga exempel. Med de resultat som presenterats om undersökningen av Bank X 

samt tidigare forskning i ämnet i åtanke vill vi hävda att maktdistansen inom den turkiska 

banksektorn är stor. Det är möjligt att det skiljer sig mellan olika banker, men på det stora hela 

kommer maktdistansen att vara stor och de tre undersökta begreppen kommer i stora drag styrka 

detta. 

 

6 Slutsats 

Forskarfrågan som denna studie svarade på var hur maktdistansen i en turkisk bank ser ut, det 

bredare syfte som uppsatsen ämnade uppfylla var hur maktdistansen ser ut i den turkiska 

banksektorn. Det som denna undersökning visar är att det råder en stor maktdistans inom den 

undersökta banken. De tre begrepp som undersökts visade sig stämma överens med vad som 

anses signifikant för ett företag med stor maktdistans. Makten utgår från högsta chef och det är 

även på ledningsnivå alla stora beslut tas. Företaget använder sig av många mellanchefer och de 

underordnade får vända sig till närmsta chef för råd, väldigt liten kontakt sker mellan ledningen 

och de längst ner i kedjan. Det som avvek från det normala för ett företag med stor maktdistans 

var relationerna mellan chefer och anställda. På bank x rådde det formella relationer och 

idealchefen var en demokratisk ledare. Dock fann vi resultat som antydde att maktdistansen var 

stor även inom begreppet relationer, såsom att ledningsgruppen var otillgänglig för de 

underordnade tjänstemännen. 

 

De resultat som undersökningen genererade är inte tillräckliga för att ensamt kunna säga något 

om maktdistansen i den turkiska banksektorn. Däremot har jämförelser med liknande studier lett 

oss till slutsatsen att maktdistansen inom den turkiska banksektorn är stor. En underliggande 

frågeställning som vi undersökt är om Hofstedes undersökning fortfarande är aktuell. Vi fann 

inte tillräckligt stöd för att den inte skulle vara det och således stärktes vår slutsats att 
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maktdistansen inom den turkiska banksektorn är hög ytterligare. Vissa skillnader inom de 

undersökta variablerna kan skilja mellan olika banker, men på det stora hela kommer de 

undersökta begreppen att visa på en stor maktdistans. Detta bör dock dras vidare och styrkas med 

en kvantitativ undersökning av flera turkiska banker. 

 

Den tidigare forskningen inom området är oftast av det kvantitativa slaget och försöker ge 

möjligheter till jämförelser kulturer emellan genom att generera mätetal. Denna undersökning 

skiljer sig mot dessa undersökningar genom att vara mer djuplodande och förklarande inom 

begreppet maktdistans. Hofstede skiljer helt på sina dimensioner och gör det möjligt att mäta och 

jämföra dessa var för sig. Även om Schwarts hävdar att de dimensioner han undersöker bör vara 

integrerade och att helheten ska jämföras, så har han gjort en viss uppdelning. Både Hofstedes 

och Schwartzs teorier bygger på jämförelser mellan länder. Vår infallsvinkel var hela tiden att 

presentera hur de hierarkiska strukturerna, beslutsfattandet och relationerna ser ut i den turkiska 

banksektorn. Eftersom att detta inte är en komparativ studie så säger den mer om maktdistansen 

just i den turkiska banksektorn än om hur det skiljer sig från övriga kulturer.  

 

Att maktdistansen inom banksektorn är stor och att Hofstedes forskning fortfarande är aktuell 

förklaras av att maktdistansen är statisk enligt Hofstede. Maktdistansen sträcker sig tillbaka flera 

hundra år och det tar lång tid för små skift inom den. Berkman & Özen som presenterades i 

inledningen ville hävda att den turkiska maktdistansen har sina rötter i det Ottomanska riket där 

all makt utgick från härskarna. Om detta påstående stämmer innebär det att maktdistansen i 

Turkiet varit hög sedan slutet på 1200-talet.  

 

6.1 Råd till praktiker 

Att känna till maktdistansen runt om i världen är väldigt viktigt när företag försöker etablera sig i 

andra länder. Det är inte bara att starta upp och driva det som det skulle drivits i hemlandet. 

Hofstedes undersökning antydde att maktdistansen i Turkiet var stor och vår undersökning visar 

att den fortfarande är stor inom den turkiska banksektorn. Relationer mellan chefer och 

underordnade skiljde sig lite mot vad Hofstede presenterade i sin undersökning och rådet här är 
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att även om makten och besluten utgår från ledningen så uppskattar de anställda att bli tillfrågade 

om sin åsikt. I övrigt är våra råd till praktiker som vill etablera sig i Turkiet att söka kontakt med 

de högre ställda cheferna, för det är dem makten utgår från. Vidare råder vi er att visa respekt 

och etablera en formell relation, t ex. genom att tilltala dem som herr, fru eller personen i frågas 

titel. Det denna studie bidragit med är att undersöka maktdistansen på djupet och klargöra vad 

det är som gör att maktdistansen är hög. De flesta undersökningar av maktdistansen är 

kvantitativa och sker på producerande företag. Därför var vårt mål att visa hur det ser ut i 

tjänstesektorn och det visade sig att det inte är så mycket som skiljer sig åt. 

 

6.2 Framtida forskning 

Maktdistans är bara en av flera olika dimensioner i Hofstedes kulturdimensionsteori. För att 

förstå hela kulturen är det av intresse att genomföra liknande studier på var och en av 

dimensionerna. De flesta studier som gjorts inom ämnet maktdistans har varit av kvantitativ 

karaktär och så är det förmodligen även med de övriga dimensionerna. Således kan det vara 

intressant att utföra kvalitativa studier på dessa dimensioner som bryter ner och förklarar varför 

det är som det är och även hur vissa delar eventuellt förändrats sedan Hofstedes undersökning. 

Det underlättar även att göra research på de personer som skall träffas då ålder, familjeroll och 

social status även avgör vilken grad av respekt den tilltalade bör mötas med. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor för Överordnade  

Fråga 1- Upplever du att det finns likheter/ojämlikheter mellan dig och underordnade? Om ja, 

vad är dessa? Hur påverkar det dig som chef? Utifrån ditt svar skulle du beskriva organisationen 

som platt eller hierarkisk?  

 

Fråga 2- Har du full överblick över hur dina underordnade sköter sina arbetsuppgifter? Om ja, 

hur samlas informationen in och vad gör du med den?  

 

Fråga 3- Hur ser inkomstskillnaderna ut i företaget? Är de i stort sett rättvisa eller anser du att de 

underordnade har lägre löner i förhållande till övre nivåer?  

  

Fråga 4-Vem eller vilka fattar besluten i organisationen och vilken del har du i det?  

  

Fråga 5-Hur fattar du dina beslut? Upplever du ett förtroende för de anställda vid 

beslutssituationer? Hur stor frihet ges av överordnad till de anställda gällande att ta egna beslut?  

 

Fråga 6-På vilket sätt styr du verksamheten som chef? Hur ser relationen ut mellan dig och dina 

underordnade? Ger du dina medarbetare individuella mål att sträva efter? Uttrycker du missnöje 

till de underordnade? Vad förväntar du dig vid sådana situationer?  

  

Fråga 7-Hur ser din ideal underordnad ut? Beskriv kortfattat.  

  

Fråga 8-Införskaffar du dig fina saker för företagets pengar? Känner du att du respekteras mer på 

grund av din chef roll? Tilltalas du med ditt eget namn eller används prefixer som herr/fru?  

Motivera.  
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Fråga 9- Är det stor skillnad mellan över-och underordnade när det kommer till förmåner på 

arbetsplatsen? Vad tycker du om det?   
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Bilaga 2 Intervjufrågor för Underordnade  

Fråga 1- Upplever du att det finns likheter eller ojämlikheter mellan dig och överordnade? Om ja, 

vad är dessa? Hur påverkar det dig som tjänsteman? Skulle du beskriva organisationen som platt 

eller hierarkisk utifrån ditt svar?  

  

Fråga 2-Hur upplever du att dina prestationer övervakas?  

  

Fråga 3-Hur ser inkomstskillnaderna ut i företaget? Är de i stort sett rättvisa eller anser du att de 

underordnade har för låg lön i förhållande till cheferna?  

 

Fråga 4- Vem eller vilka fattar besluten i organisationen och vilken del har du i det? Känner du 

att du kan vara delaktig i ett beslutstagande?  

  

Fråga 5-Upplever du ett förtroende från din chef vid beslutssituationer? Hur stor frihet har du i 

att ta egna beslut? Har du en talan vid beslutstagande?  

  

Fråga 6-På vilket sätt styr din chef verksamheten? Hur ser relationen ut mellan dig och dina 

överordnade? Sätter överordnade individuella mål för de underordnade att sträva efter? Skulle du 

kunna uttrycka ditt missnöje till din chef?  

 

Fråga 7-Hur ser din idealchef ut? Beskriv kortfattat.  

  

Fråga 8-Är det vanligt att dina överordnade införskaffar sig fina saker för företagets pengar? Hur 

ser du på det? Respekteras chefen mer på grund av sin roll eller är alla lika respekterade inom 

arbetsplatsen? Tilltalar du chefen vid hans/hennes namn eller använder Du prefixer som herr/fru?  
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Motivera.  

  

Fråga 9- Är det en stor skillnad mellan över- och underordnade när det kommer till förmåner på 

arbetsplatsen? Vad tycker du om det?  


