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Abstract 
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(15 ECTS) 
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Key words: Decision making process, Cross border cooperation, Culture, Swedish and 

Danish culture, Hierarchy, Consensus, Öresundsbro Konsortiet 
 
Topic area: When companies have specified what obstacles they see when working over 

Öresund, cultural differences are the number one. It is suggested that there are 
differences in the everyday business and working life between Denmark and 
Sweden. The cultural differences aren’t big in an international perspective but 
they are big enough to create difficulties in establishing cross border business 
solutions.  

 
Purpose: To investigate if and in that case how Danes and Swedes differ when it comes 

to decision making. 
 
Method: This thesis is based as a qualitative case study of Öresundsbro Konsortiet. We 

have chosen this approach to be able to do an in depth analysis of the specific 
situation that we have chosen to study. We have selected to do semi structured 
interviews and one observation. The collected empirical material have been 
analysed with the help of a theoretical framework based on decision making 
processes, culture, cross border cooperation, Swedish and Danish culture.  

 
Conclusions: There are differences between Swedes and Danes in decision making. Danish 

organizations are often more hierarchical and the chief has more power in 
decision making. In Sweden a lot of time is invested in unifying all the people 
involved in a decision, this makes the decision making process slower than in 
Denmark. Swedish decisions involve long term thinking, structure and problem 
analysis. Danes have an approach more based on adhoc where different 
questions and problems are dealt with first when it is necessary. Danes have a 
more spontaneous and direct way of communicating, they say what’s on their 
mind. Swedes are more reflecting and think a suggestion over twice and what 
results it might inflict before presenting it. 
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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel:       Beslut över en gräns – en fallstudie av Öresundsbro Konsortiet 
 
Seminariedatum:     2004-03-18  
  
Ämne/kurs:               Magisteruppsats i företagsekonomi, Organisation 10 poäng 
 
Författare:                 Fredrik Nordin, Kirsten Rydhög 
 
Handledare:              Mats Alvesson 
 
Fallföretag:               Öresundsbro Konsortiet  
 
Nyckelord: Beslutsprocess, Tvärkulturellt samarbete, Kultur, Svensk och dansk kultur, 

Hierarki, Konsensus, Planeringshorisont, Öresundsbro Konsortiet 
 

Problemområde:    När företag har specificerat vilken typ av hinder som upplevs som starkast vid 

ett samarbete över Öresund toppar de kulturella skillnaderna. Mycket tyder på 
att det finns en del olikheter i sättet, på vilket det vardagliga affärs- och 
arbetslivet yttrar sig i Danmark och Sverige. De kulturella skillnaderna är inte 
så stora i en internationell jämförelse men stora nog att skapa problem för en 
företagsetablering tvärs över den svensk-danska gränsen.  

 
Syfte: Att undersöka om och i sådana fall hur danskar och svenskar skiljer sig åt vid 

beslutsfattande. 
 

Metod: Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ fallstudie av Öresundsbro 

Konsortiet.  Detta tillvägagångssätt har vi valt för att kunna göra en djupgående 
analys av det fenomen vi har valt att studera. Vi har valt semistrukturerade 
intervjuer och en observation. Vi har analyserat empirin med hjälp av en 
teoretisk referensram som behandlar beslutsprocesser, kultur, tvärkulturellt 
samarbete, svensk och dansk kultur. 

 
Slutsatser:  Vi har kommit fram till att det finns skillnader mellan hur svenskar och danskar 

agerar vid beslutsfattande. Danska organisationer är ofta mer hierarkiska och 
chefen har mycket makt vid beslut. I Sverige läggs mycket tid ned på att ett 
beslut ska fattas i samförstånd vilket gör att beslutsprocessen ofta blir 
långsammare än i Danmark. Svenska beslut präglas av långsiktighet, struktur 
och riskanalyser. Danskar har ett mer adhoc mässigt tillvägagångssätt där olika 
frågor och problem löses efter hand som de dyker upp. Danskar kommunicerar 
mer spontant och rakt, de säger rakt ut vad de tycker och tänker. Svenskar är 
mer reflekterande och tänker noggrannare igenom sina kommentarer innan de 
säger något. 
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1 Inledning 
 
Regiontänkandet har länge varit aktuellt inte bara i ekonomisk litteratur utan även i 
dagstidningar och andra medier. För oss som bor i Lund är Öresundsregionen den 
transnationella region som först kommer i åtanke men det finns ett stort antal i Europa 
exempelvis Brysselregionen och Nederländerna – Tyskland. Integrationen i regioner kan ses 
som en dynamisk process där nationella gränser gradvis avskaffas på grund av regiontänkande 
och olika acklimatiseringar. Integrationsprocessen leder bland annat till förbättrad 
resursallokering och möjligheter till att utnyttja skalfördelarna i produktionen. 
 
Transnationella regioner skiljer sig på flera sätt från nationella regioner bland annat genom 
legala och kulturella skillnader. Legala skillnader som till exempel anställningsregler, 
arbetstid och beskattningsregler kan vara nog så komplicerade och potentiella problemkällor. 
Men denna typ av problem är oftast tydliga och det går vid de flesta tillfällen att finna en 
lösning, antingen genom att modifiera sin verksamhet eller anpassa lagarna och 
förordningarna genom politik. Kulturella skillnader är mer invecklade då de sällan är tydliga 
innan verksamheten startar. Även när en organisation har börjat agera transnationellt kan det 
vara svårt att identifiera kulturella skillnader, se vilken inverkan de har och påverka dem. Det 
är viktigt att identifiera de kulturella skillnader som kan vara källor till problem. När dessa har 
identifierats gäller det att kunna hantera dem på ett sådant sätt att ingen av parterna känner sig 
förfördelad och att om möjligt kunna få ut ett resultat som är större än delarna.  
 
Med en befolkning på nära tre miljoner utgör Öresundsregionen i princip Nordens största 
regionala marknad. Med hjälp av Öresundsbron har företag i regionen getts fördelar i form av 
tidsvinster och ökad närhet till andra sidan Öresund. Det psykologiska avståndet har blivit 
kortare med en bro och bron har fått en symboleffekt för integrationen i Öresundsregionen. 
När företagen har specificerat vilken typ av hinder som upplevs som starkast vad gäller 
möjligheterna till avsättning på andra sidan sundet, toppar de kulturella skillnaderna följt av 
transportkostnad och språk (Söderström, 1999). Denna bild förstärks i Oxford research (1998) 
där så kallade “mjuka” förhållanden anses utgöra de största problemkällorna, såsom 
företagskultur, ledarstil, beslutsprocesser och möteskulturer. Mycket tyder på att det finns en 
del olikheter i sättet, på vilket det vardagliga affärs- och arbetslivet yttrar sig i Danmark och 
Sverige. De kulturella skillnaderna är inte så stora i en internationell jämförelse men stora nog 
att skapa problem för en företagsetablering tvärs över den svensk-danska gränsen. 
Förutsättningarna för att ett fördjupat ekonomiskt samarbete ska bli lyckat är troligen att 
skillnaderna mellan svensk och dansk företagskultur antingen kan ignoreras eller överbryggas. 
Det är en komplicerad fråga hur dessa olikheter ska hanteras.  
 
I en internationell jämförelse är Sverige och Danmark lika i många avseenden. Gemensam 
historia, religion, liknande politiska system och så vidare, bidrar till likheterna. Det är viktigt 
att påpeka att de svenska och danska arbetslivskulturerna liknar varandra, det finns troligtvis 
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mer överensstämmelser än skillnader. Men man kan inte nonchalera det faktum att 
samarbeten mellan svenskar och danskar på en arbetsplats ibland upplevs invecklat och 
komplicerat. De olikheter som finns tenderar ibland att bli problem i dansk svenska 
samarbeten i form av missförstånd samt slitningar som gör att personalen inte presterar 
optimalt. Givetvis finns det inte bara problem med samarbete utan det finns också exempel på 
samarbeten som har gett mervärde. 
 
 

1.1 Problemformulering och syfte 
 
Som invånare i Öresundsregionen märker vi i vårt dagliga liv av det Öresundsregionala 
samarbetet, som för varje dag växer sig starkare. Man kan bland annat märka att universiteten 
i Öresundsområdet samarbetar, att många danskar bor i Skåne och att fler och fler svenskar 
söker jobb i Köpenhamnsområdet. Det ökade intresset för andra sidan Öresund kan ses i till 
exempel media där bland annat integrationsfrågor är ett väldiskuterat ämne. Vi vill med denna 
uppsats undersöka hur personer, som på sin arbetsplats möter svenska och danska 
medarbetare, märker av de två nationella kulturerna. Vi anser att integrationen i 
Öresundsregionen är ett intressant ämne. Ifall man lyckas skapa en integrerad, stark och 
konkurrenskraftig region kommer det påverka alla oss tre miljoner invånare som bor i 
regionen positivt genom bland annat fler arbetstillfällen och bättre ekonomi. 
 
Sedan den danska och svenska staten, 1991, kom överens om att en fast förbindelse skulle 
byggas över Öresund har integration i Öresundsregionen varit ett väldiskuterat ämne. Det 
finns stora förhoppningar på att man med hjälp av Öresundsbron ska få till stånd ett ökat 
samarbete mellan Skåne och Köpenhamnsområdet och därmed skapa en konkurrenskraftig 
region. Efter och innan Öresundsbrons öppnande har också Öresundsbron debatterats friskt. 
Antalet arbetspendlare över bron har inte varit lika högt som prognostiserat, men det ökar 
sakta men säkert. Det är intressant att diskutera varför integrationstakten i Öresundsregionen 
och pendlingstrafiken över Öresundsbron inte har levt upp till förväntningarna. Ofta när man 
diskuterar Öresundsbrotrafiken kommer prisfrågan upp, många personer klagar på 
Öresundsbrons höga priser. Då man jämför trafiken över Öresundsbron med trafiken över 
Storebältsbron som håller något högre priser är det tydligt att trafiken över bron inte bara 
handlar om priserna. Storebältsbrotrafiken är mer än dubbelt så stor som Öresundsbrotrafiken. 
Den mentala bron mellan Sverige och Danmark verkar vara längre än den mellan Själland och 
Fyn. Vad beror detta upplevda avstånd på? Vilka är dessa mentala barriärer som står i vägen 
för ett mer integrerat samarbete mellan skåningar och invånare på Själland? Vad spelar de 
nationella kulturerna för roll i ett transnationellt samarbete? Hur skiljer sig svensk och dansk 
kultur åt? Varje dag pendlar ungefär 6000 personer över Öresund, primärt från Sverige till 
Danmark. Varför väljer inte fler svenskar respektive danskar att arbeta på den andra sidan 
sundet? Skiljer sig svensk och dansk företagskultur åt? Vad finns det för skillnader i 
mötesbeteende och beslutsprocesser?  



 7 
 

 
Vårt syfte med denna magisteruppsats är undersöka om och i sådana fall hur danskar och 
svenskar skiljer sig åt vid beslutsfattande.  
 
Förhoppningsvis kan ökad förståelse om eventuella skillnader mellan svenskt och danskt 
beslutsfattande leda till att minimera problemen vid en gemensam beslutsprocess. Att fatta 
riktiga och bra beslut är mycket väsentligt för ett företags framgång. Det är dock en 
komplicerad och svår process. Hur beslut fattas är kulturellt betingat, dels spelar 
företagskulturen en viktig roll men även den nationella kulturen. När personer från olika 
kulturer möts på arbetsplatsen för att fatta beslut kan problem uppstå då förståelsen inför 
processen ser olika ut. Under ett svensk danskt möte som vi fick möjlighet att observera lade 
vi märke till skillnader i det sociala samspelet kring beslutsfattande bland svenskar och 
danskar och dessa olikheter ville vi undersöka närmare. Dessutom har vi inte hittat någon 
litteratur som behandlar olikheter i beslutsprocesser i Danmark och Sverige på djupet. Danska 
företag kan bli avskräckta av den svenska beslutsprocessen som kan förekomma långsam och 
tung. Omvänt kan svenskar bli avskräckta av den danska beslutsprocessen som kan upplevas 
som inte särskilt processorienterad. Det kan lätt uppstå missförstånd och samarbetet kan bli 
svårt om man inte uppmärksammar de små kulturella skillnader som finns. Samtidigt finns det 
en risk att koncentrera sig på olikheter då dessa kommer i fokus och förstoras. Ett annat 
problem som uppstår när man försöker karaktärisera en befolkningsgrupp är att 
detaljeringsgraden blir förhållandevis grov (Daun, 1989). 
 
Vår ambition med denna magisteruppsats är främst att undersöka eventuella skillnader mellan 
danskar och svenskar vid beslut. Detta vill vi göra genom att öka förståelsen för hur 
kulturbegreppet kan användas för att belysa skillnader i det sociala samspelet kring 
beslutsfattande bland svenskar och danskar som arbetar i samma företag. Detta ska vi göra 
med hjälp av en fallstudie på Öresundsbro Konsortiet och undersöka dessa fenomen från ett 
organisatoriskt plan. Vi har inte utrymme att undersöka alla de faktorer som påverkar de 
skillnader som finns mellan Sverige och Danmark i form av till exempel historia, juridik och 
politik. Eftersom det är de kulturella skillnaderna som orsakar de största problemen i svensk 
danska samarbeten ansåg vi det vara intressant att koncentrera på dessa skillnader. En tydlig 
och viktig kulturell skillnad som vi insåg ganska snabbt, efter att ha satt oss i ämnet, var hur 
man ser på beslutsprocessen i de båda länderna. Vi valde då att tränga djupare ner och försöka 
analysera de skillnader som finns i denna process. 
 
Efter att ha kartlagt kunskapsläget inom valt ämne, har det framkommit att sedan man på 
allvar började diskutera en fast förbindelse över Öresund, har skillnader i Danmark och 
Sverige blivit ett väldiskuterat och omskrivet ämne. Vi har ur tidigare studier kunnat utläsa att 
faktiska skillnader, men även likheter existerar mellan dansk och svensk kultur. Det finns 
många studier som behandlar den danska och den svenska kulturen separat, samtidigt som ett 
antal jämförelsestudier har utfört mellan dessa länder som till exempel Integration och 

utveckling i Öresundsregionen (Alvesson, Henriksson, Lind, 1999) och Öresundsregionen - 
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Bakgrund, Verklighet, Möjligheter (Palludan & Persson, 2003). Däremot finns det inga studier 
som enbart syftat till att jämföra beslutsprocesser mellan Danmark och Sverige. 
 
Med anledning av ovanstående resonemang kräver vår frågeställning vidare efterforskning, 
för att kunna besvara om och i sådana fall hur danskar och svenskar skiljer sig åt vid 
beslutsfattande. Vi har därför valt att undersöka hur danska och svenska medarbetare som 
möts på arbetsplatsen upplever skillnaderna mellan svenskar och danskar vid beslut genom att 
genomföra intervjuer och en observation. Vår empiri och litteraturgenomgång kommer att 
ligga till grund för analysen och slutsatserna.  
 
Liksom Öresundsbron är en slags symbol för en ny, stark och konkurrenskraftig region har 
Öresundsbro Konsortiet som företag kommit att bli en symbol för danskt och svenskt 
samarbete på arbetsplatsen för många andra företag. 
 
 

1.2 Företagsbeskrivning 
 
1991 tecknade den svenska och danska regeringen ett avtal om en fast förbindelse över 
Öresund. Grundtanken med avtalet var att Öresundsbron ska finansieras med hjälp av avgifter 
från väg- och järnvägstrafiken. 1992 bildades Öresundsbro Konsortiet genom ett 
konsortieavtal mellan Svensk-danska Broförbindelsen SVEDAB AB som ägs av svenska 
staten och A/S Öresundsförbindelsen som ägs av danska staten. Öresundsbro Konsortiet ägs 
på så sätt till hälften av den svenska staten och till hälften av den danska.  
 
Sedan Öresundsbron invigdes 1/7 2000 har cirka 27 miljoner bilpassagerare och cirka 16 
miljoner tågpassagerare åkt över bron. Öresundsbron har ofta setts som en symbol för den 
integration man önskar i Öresundsregionen och bron har en central roll i regionens utveckling. 
Öresundsbro Konsortiets roll är att se till att den fysiska bron verkligen blir en mental länk 
och möjlighet till integration i Öresundsregionen genom att människor och varor snabbt kan 
komma över på andra sidan Öresund. Därför jobbar Öresundsbro Konsortiet för att driften på 
bron ska fungera optimalt. 
 
Öresundsbro Konsortiet verksamhet delas in i tre huvudområden motorvägen, järnvägen och 
finansförvaltningen. Motorvägen är den största av verksamheterna som ger de största 
intäkterna. Järnvägen står för mindre del av intäkterna men är ett viktigt integrationsmedel 
och viktig för utvecklingen av Öresundsregionen. Finansförvaltningen ska förvalta 
Öresundsbrons skuld på drygt 19 miljarder danska kronor. En sådan stor skuld påverkas 
mycket av även små förändringar på ränte- och valutamarknaderna. 
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Öresundsbro Konsortiets vision är; Vi drömmer om att Öresundsregionen blir ett nytt 
europeiskt kraftcentrum, både kulturellt och ekonomiskt. Och missionen är; Vår uppgift är att 
bygga broar (www.oeresundsbron.com, 2003-11-05). 
 
På Öresundsbron arbetar 170 personer varav ungefär 60 % är svenskar. På grund av den 
access vi lyckades skapa valde vi att koncentrera oss på marknadsavdelningens 
ledningsgrupp, där 52 personer arbetar varav 37 är svenska. Marknadsavdelningens uppgift är 
att optimera trafiken över Öresundsbron genom målinriktad kommunikation, marknadsföring, 
proaktiv produktutveckling samt en effektiv försäljningsinsats. Marknadsavdelningen önskar 
att ge effektiv och adekvat kundservice som genom att öka kundtillfredsställelsen bidrar till 
ökat resande. Man ska genom att upprätthålla en nödvändig service och utveckla effektiva 
verktyg, sträva mot en kundlojalitet, som säkrar en långsiktig lönsamhet.  
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2 Metod 
 
 

2.1 Val av studieobjekt 
 
Vår studie har genomförts på Öresundsbro Konsortiet, ett företag vars vision är att vara en 
levande och ledande förebild för svensk danskt samarbete, man önskar kunna hjälpa andra 
företag att få de bästa delar från båda länder. I dagsläget finns det ingen direkt kanal att 
förmedla de lärdomar man har från integrationen men förhoppningen är att andra företag ska 
tänka på Öresundsbrokonsortiet som ett exempel på att det går att arbeta effektivt över sundet. 
I dagsläget sprids kunskap och lärdomar bland annat genom att Öresundsbrons VD blir 
inbjuden att prata om integration på diverse svensk-danska företag. Liksom Öresundsbron är 
en symbol för Öresundsregionen är Öresundsbro Konsortiet en symbol för svensk danskt 
samarbete på en arbetsplats och det mest typiskt svensk danska företag vi kunde komma på. 
Förhoppningen ända sedan företaget bildades har varit att ungefär lika många danskar som 
svenskar ska samarbeta och integreras på bäst möjliga sätt i organisationen. Företaget är 
relativt nytt, organisationen som den ser ut idag har funnits sedan sommaren 2000 när bron 
öppnades, och samtidigt har de hunnit få en del erfarenheter sedan dess. Dessutom arbetade 
en av författarna till denna uppsats på företaget sommaren 2003 och har kontakter och insikter 
i företaget.  
 
Att företaget är relativt nystartat och sedan början haft en klar inriktning för integration över 
sundet är det fullt möjligt att de personer som har sökt sig till företaget har ett intresse och ser 
positivt på att arbeta över en landsgräns. Detta är något som gör att våra resultat kanske 
kommer att skilja sig mot ifall man hade gjort samma undersökning på ett annat företag med 
en annan utgångspunkt.  
 
 

2.2 Kvalitativ forskningsansats 
 
Vi valde att kontakta ett företag då vi såg en risk i att tappa fokus och förlora det djup vi 
önskade med denna uppsats om vi hade analyserat flera företag. Vi upplevde att den 
kvalitativa metoden gjorde vår studie mer flexibel, gav oss större möjlighet att komma nära 
fenomenet och gav oss en stark känsla för själva organisationen (Bryman, 2000). Fallstudien 
har gett oss möjlighet att reda ut komplexiteten i hur svenskt och danskt beslutsfattande skiljer 
sig åt. Vi vill klargöra att vi med denna uppsats inte syftar till att ta fram några jämförbara 
slutsatser om integrationsproblematiken i stort, vi försöker bara beskriva intressanta fenomen, 
som vi har konfronterats med i vårt fallföretag. Eftersom den kvalitativa metoden 
kännetecknas av en närhet till källan (Holme & Solvang, 1997) ansåg vi det lämpigt för oss att 
använda intervjuer och observation som främsta förfaringssätt för insamling av data.  
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Vi genomförde totalt tio intervjuer och vid de inledande sju deltog båda författarna som 
turades om att anteckna och ställa frågor. De flesta intervjuer spelades även in på band som 
sedan renskrevs samma dag. Genom att båda personerna gavs möjlighet att ställa frågor till 
intervjupersonerna kunde relevanta följdfrågor ställas direkt vid intervjutillfället. Vi valde att 
lämna utrymme för ytterligare frågor under intervjuernas gång och de kan därför sägas ha haft 
en semistrukturerad karaktär. Det var för oss viktigt att ge utrymme för följdfrågor då detta 
kan ge en öppnare och mindre styrd diskussion. Orsaken till att vi valde att i förhand 
formulera ett antal frågor till intervjupersonerna är för att lättare säkra att vi fick den 
information vi behövde och för att lättare kunna jämföra svaren vi fått från olika personer (se 
bilaga 1). Vi genomförde intervjuer med verkställande direktören, marknadsdirektören, 
personaldirektören, kundservicechefen privat, kundservicechefen företag, marketingchefen 
samt fyra övriga medarbetare som har koppling till marknadsledningsgruppen på Öresundsbro 
Konsortiet. Fyra intervjuer gjordes vid brofästet, Lernacken och sex genomfördes på 
huvudkontoret i Köpenhamn. De fem första intervjuerna förmedlades genom vår 
kontaktperson, Öresundsbro Konsortiets personalchef. Hon ordnade intervjupersoner utifrån 
en diskussion med oss, och beroende på den access hon fick från de tillfrågade. Därefter tog 
vi hjälp av de personer som vi hade intervjuat för att förmedla ytterligare intervjuer. Eftersom 
vi bara har genomfört tio intervjuer är det viktigt att ha i åtanke att de endast representerar en 
ögonblicksbild av företaget ur ett fåtal personers synvinkel som dessutom är tolkade ur vårt 
perspektiv.  
 
Efter att vi hade genomfört den första intervjun med marknadsdirektören fick vi idén att sitta 
med under ett möte och själva iaktta hur svenskar och danskar betedde sig vid ett sådant 
tillfälle. Vi trodde att en observation, där vi själva kunde skapa oss en bild, skulle vara ett bra 
komplement till de bilder vi fått presenterade för oss genom intervjuer. Vi frågade 
marknadsdirektören om vi fick närvara vid ett veckomöte vilket vi var välkomna att göra. 
Mötesobservation genomfördes i en möteslokal på huvudkontoret i Köpenhamn under ett 
möte med marknadsavdelningen. Det var en deltagande observation, där vi satt passiva vid 
sidan av övriga deltagare och dokumenterade händelseförloppet. Innan mötets början 
förklarade vi för alla deltagare varför vi var där. Styrkan med observation ansåg vi vara den 
flexibilitet som blir då händelser bedöms i efterhand istället för att använda sig av hypoteser, 
det vill säga förutsättningslöst. Efter att ha sett ”Psalmer från ett kök” en film av Bent Hamer 
insåg vi att en nackdel med observation kan vara att de observerades naturliga beteenden sätts 
ur spel. Filmen handlar om observationer av mäns rörelse i köket som gjordes för att skapa ett 
så effektivt kök som möjligt. Observationerna visade sig helt meningslösa i det syftet de var 
tänkta då männen började röra sig medvetet eftersom de visste att de var observerade. 
Huruvida vår närvaro påverkade beteendet vid våra observationer är förstås svårt att uttala sig 
om. Efter mötet diskuterade vi påverkan av vår närvaro med några av mötesdeltagare. De 
menade att vi antagligen inte påverkade beteendet förutom vid diskussionen kring 
medarbetartillfredsställelse där diskussionen eventuellt hämmades lite av att vi var med. 
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Eftersom detta var den avslutande diskussionen och ingen viktig punkt på dagordningen ansåg 
vi inte att detta spelade någon större roll.  
 
Den punkt där en fallstudie är mest känslig för kritik gäller diskussionen kring hur pass 
generaliserbara fallstudiens resultat är. Men även om varje enskilt fall är unikt i vissa 
avseenden så är det också ett exempel som ingår i en bredare kategori (Denscombe, 2000). 
Till exempel är Öresundsbro Konsortiet ett av många företag med svenska och danska 
medarbetare. Möjligheten att generalisera resultatet från en fallstudie till andra exempel inom 
kategorin beror på hur likt fallstudien är andra exempel. Några av de faktorer som kan ha 
påverkat våra resultat är att Öresundsbro Konsortiet är ett speciellt företag som är uppbyggt 
kring integration och svensk danskt samarbete, detta kan ha gjort att samarbete mellan 
svenskar och danskar har upplevts mer positivt på Öresundsbron då det från början har varit 
en förutsättning för företaget. Denna förutsättning kan ha lockat medarbetare med intresse för 
integrationen.  
 
Vårt resultat är inte representativt för alla medarbetare på Öresundsbo Konsortiets och inte 
heller för alla medarbetares interagerande med svenska och danska kollegor. Därmed inte sagt 
att vårt resultat inte är relevant för andra svensk danska företag. Kanske kan man säga att vi 
med hjälp av vår studie visar på någonting men vi bevisar ingenting (Asplund, 1970).  
 
Vi har försökt att med kritiska ögon granska den information som insamlats, genom att väga 
in källans relation till organisationen och dess betydelse för innehållet. Det har varit viktigt för 
oss att ha i åtanke att uppgiftslämnare kan ha intresse av att vinkla informationen vid 
intervjuerna. Då många personer i fallföretaget har ett visst intresse av att inte prata negativt 
om sina chefer och kollegor i företaget och sin arbetsplats. Även vi som författare är 
subjektiva, och för att minska risken för snedvridning av tolkningar av intervjuer och 
observationen har vi försökt att diskutera och analysera tillsammans.  
 
 
 

2.3 Stereotypa bilder 
 
Tvärkulturell forskning är, liksom all annan forskning, förknippat med vissa problem. En av 
de viktigaste fallgroparna vid studiet av kulturer är enligt oss stereotypisering. Stereotyper 
sammanfattar alla de förutfattade meningar som man har skaffat sig genom hörsägen eller 
förenklade slutsatser utifrån sina egna observationer. Beroendekriteriet innebär att andra 
berättelser som den intervjuade hört har präglat struktur, innehåll i rapporten och analysen. 
Sedan slutet av 1800-talet har det existerat ganska väletablerade och inarbetade sätt att berätta 
om skillnader mellan svenskar och danskar (Linde-Laursen, 1999). Oavsett om personen man 
tillfrågar om skillnader mellan svenskar och danskar har egna erfarenheter vet den tillfrågade 
normalt vad föreställningen om skillnaderna är. Det finns fast rotade fördomar och nationella 
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stereotyper, föreställningar om ”dom” och ”oss” som ofta förstärks i media och skapar en bild 
som är svår att bryta. Det kanske snarare är så att dessa förutfattade meningar fyller en 
självuppfyllande profetia, och hänvisningar till skillnader mellan svenskar och danskar blir en 
legitim förklaring på upplevda problem i arbetslivet.  
 
 

2.4 Förförståelse 
 
De personer vi har intervjuat och vi själva är antagligen starkt påverkade av de stereotypa 
bilder av typiskt danskt och svenskt beteende som existerar. Därför anser vi att en observation 
skulle vara ett bra komplement till intervjuer. Dock bör nämnas att vi också har påverkats av 
dessa förutfattade meningar och realistiskt sett kan vi inte observera något förutsättningslöst 
då vi som människor präglas av vår förförståelse i form av tidigare erfarenheter, åsikter och 
kunskaper. Förförståelsen skapar seendet (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det är viktigt att 
inse att de uppgifter som bekräftar våra förutfattade meningar ser vi och avvikelser 
bortförklaras. Vi ser det när vi tror det snarare än vi tror det när vi ser det (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Att få en bild av de intervjuade personerna helt opåverkad av den 
stereotypa bilden upptäckte vi ganska snart var svårt. För att komma runt de stereotypa bilder 
som finns bland svenskar om danskar och vice versa försökte vi ifrågasätta svar och försökte 
få den intervjuade att exemplifiera fenomen. Om de gav ett exempel bad vi om flera.  
 
Vår förförståelse påverkar hur vi uppfattar de fenomen som studeras och följaktligen har 
denna också en inverkan på observationen, intervjuerna, val av metod, analys och slutsatser. 
Vi har under arbetets gång försökt att ha detta i vårt medvetande och ansträngt oss för att 
arbeta med ett öppet sinne. Vi har under arbetets gång ställt oss frågan - om det inte är vad vi 
tror att det är, hur kan det då vara? Vi tror och hoppas att denna inställning har gjort oss mer 
öppna för överraskande svar och iakttagelser som inte stämmer överens med vår teori, empiri 
och förförståelse. En fördel med att vara två författare är att det också innebär två varianter av 
förförståelser. Vissa idéer har delats av båda, då vi bland annat har läst samma 
fördjupningskurser och stött på mycket av samma litteratur genom vår utbildning. Däremot 
har vi olika förförståelse vad det gäller synen på danskar, då ena författaren har arbetat, bott 
och har familj från Danmark vilket den andra författaren saknar. Denna olikhet har ibland lett 
till olika tolkningar vilket har lett till intressanta diskussioner och ifrågasättande av bilden av 
typiskt danskt och svenskt beteende. 
 
Människor kan inte registrera och observera händelser på ett mekaniskt och enkelt sätt, det 
finns så gott som oundvikligen ett inslag av tolkning, vilket gör det problematiskt att helt 
objektivt observera (Alvesson & Sköldberg, 1994). Därför har vi försökt att reflektera över 
trovärdigheten hos våra källor men även över vår egen förförståelse. Vi har försökt tolka de 
underliggande betydelserna av de svar vi fått på våra frågor och de observerade fenomenen. 
Tyngdpunkten i vår uppsats ligger på det tolkande. Det har varit viktigt att uppmärksamma 
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skönmålningar av företagets agerande vid integrationsfrågor och undvika mytbildande och 
fastslagande av sanningar. Man skulle kunna säga att analysen blir en typ av konstruktion, 
men där ligger också hela poängen. Det kreativa står alltid i en mycket problematisk relation 
till verkligheten (Asplund, 1970).  
 
En relevant invändning består naturligtvis i att man anger en bättre lösning, inte i att säga att man bör avstå från 
att överhuvudtaget finna lösningar (Asplund, 1970, s. 39). 

 
Vår uppsats är vår bild av verkligheten, vårt försök att analysera hur svenskar och danskar 
skiljer sig åt vid beslutsfattande utifrån vår förförståelse, observation, litteraturstudie och våra 
intervjuer.  
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3 Litteratur genomgång 
 
Till vår hjälp för att nå syftet med denna uppsats ”Att undersöka om och i sådana fall hur 
danskar och svenskar skiljer sig åt vid beslutsfattande” har vi genomfört en omfattande 
litteraturstudie för att finna relevanta tidigare undersökningar och teorier inom ämnet. Denna 
litteratur genomgång är tänkt att stödja och öka förståelsen för de ämnen vår uppsats 
behandlar samt ge fäste för fortsatta studier och specifika frågeställningar. Vi har här valt att 
dela upp denna litteratur i fyra områden varav det första behandlar beslutsprocessen. Detta 
avsnitt följs sedan av en genomgång av tvärkulturellt samarbete och därefter diskuterar vi 
kultur och ger exempel på olika problem som kan uppstå när det finns kulturella skillnader. 
Fjärde avsnittet är en fortsättning på det tredje och behandlar mer explicit svensk och dansk 
kultur. Vi har valt att bara ta upp de faktorer i dansk och svensk kultur som är väsentliga för 
vår analys. 
 
 

3.1 Beslutsprocess 
 
Det finns otaliga böcker om beslutfattandets teknik. Komplicerade logiska och matematiska 
metoder har utvecklats för beslutsprocessen. Långt ifrån lika mycket uppmärksamhet har 
ägnats åt kärnan i processen; Vad är ett beslut och hur ser en beslutsprocess ut? Vi ska nedan 
försöka reda ut hur en effektiv beslutsprocess ser ut, vad ett beslut är, vilket ansvar ett beslut 
för med sig, verkställandet av beslutet och olika perspektiv vid beslut.  
 

3.1.1 Den effektiva beslutsprocessen 
 
Enligt Bruzelius & Skärvad (1995) går beslutsprocessen ut på att handlandet i en organisation 
ska vara målinriktat, samordnat och effektivt. Genom att ha en specifik beslutsprocess i en 
organisation kan man påverka och i viss mån styra människors agerande. Den beslutsprocess 
som beskrivs av Bruzelius & Skärvad har sju olika steg, därmed inte sagt att varje steg är 
kopplat till olika personer eller att de är tydligt delade från varandra. Två eller flera steg kan 
gå in i varandra. Nedan ser vi en idealisk bild av ett kronologiskt förlopp i en beslutsprocess.  
 
1. Uppfattat behov av förändring, ett problem eller en frågeställning ligger till grund för 

agerande. En målsättning utformas men kan förändras under beslutsprocessens gång. 
Målet avgör till viss del vilka enheter eller personer som måste engageras i 
beslutsprocessen. 

 
2. Kunskap samlas in för tolkning och analys så att olika handlingsalternativ och potentiella 

beslut kan identifieras. Informationsinsamlingen påverkar vilka beslut som kommer att 
kunna fattas. 
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3. Informationen som har tagits fram leder sedan till att ett eller flera handlingsalternativ 

genereras.  
 
4. Beslut fattas. Vanligtvis finns det fastställda rutiner för hur beslut ska fattas i en 

organisation.  
 
5. Ett beslut fattas ibland informellt vilket betyder att man inte har följt de formella regler 

och procedurer som finns inom organisationen för denna typ av beslut. Detta kan bero på 
tidspress eller att handlingen är så vanlig att det mest är en formsak att auktorisera beslutet 
och göra det formellt. 

 
6. Arbetet med genomförandet av beslutet startar. Beslutet är en föresats att genomföra en 

viss handling men det är inte säkert att genomförande och beslut alltid stämmer överens.  
 
7. Uppföljning av beslut. För att kontrollera att ett beslut genomförs på avsett sätt samt 

framförallt leder till att målen nås gäller det att följa upp genomförandet. 
 
Denna rationella bild av beslutsprocess kan förefalla ofullständig och enkel och kanske inte så 
representativ för verkligheten där beslutsprocesser ofta är svåra att konkretisera och dela in i 
faser som speglar beslutsprocessen kronologiskt över tiden. Den tar inte upp faktorer som 
exempelvis förförståelse och historisk bundenhet som är med att skapa den organisatoriska 
kunskap som gör att besluten sitter i ryggmärgen. Vi anser ändå att denna teoretiska bild fyller 
en viktig funktion i vår uppsats då den ger en överblick över hur en beslutsprocess konkret 
kan gå till och hur vi kommer att hantera beslutsprocessen i vår uppsats. Den tar upp de 
viktiga delar som vi önskar behandla som förarbete, förankring, beslutfattande och 
genomföring av beslut. Vi kommer inte att lägga någon vikt vid steg sju i beslutsprocessen 
ovan då vi anser att det ligger lite utanför det vi önskar behandla. I övrigt ger ovan beskrivna 
beslutsprocess en bild över den struktur vi kommer att använda oss av.  
 
Ett annat sätt att se på beslut är som ett uttryck för en institution, en vanlig handling som vi 
ofta tar för given. I organisationer finns det ofta skrivna och oskrivna regler på hur beslut ska 
fattas. Beslutsprocessers roll kan vara inte bara att välja utan att skapa handling, ansvar och 
legitimitet (Brunsson, 1998).  
 
Varje beslut är en bedömning, det är ett val mellan alternativ (Drucker, 1975). En allmänt 
spridd modell för ekonomiskt beteende är att vi står inför ständiga valsituationer. För att på 
bästa möjliga sätt utnyttja de begränsade resurser som finns gäller det att fatta de rätta 
besluten (Bjerke, 1989). En variant av en traditionell beslutsmodell är den vi ser ovan. Simon 
(1971) är en av många som kritiserat denna typ av modell och menar att beslutsfattaren är 
begränsat rationell och inte perfekt rationell. Han menar att beslutsfattaren väljer det första 
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alternativ som ser tillfredsställande ut och att alla organisationers beslut ser olika ut beroende 
på organisationskulturen. Kulturen spelar stor roll i en beslutsprocess.  
 
Även March och Olsen (1976) kritiserade den rationella beslutsprocessen hårt och lanserade 
garbage-can modellen som alternativ. Centralt i denna är synen på organisationer som 
organiserade anarkier, d v s organisationer som arbetar under extrem tvetydighet. Denna 
tvetydighet visar sig på tre sätt; subjektiva preferenser hos beslutsfattaren, oklar teknologi 
som yttrar sig i form av en oklar uppfattning om mål och medel och ostabila ledningsgrupper, 
där medlemmar kommer och går.  
 
March och Olsen (1976) menade att beslutstillfället i denna typ av organisationer kan liknas 
vid en soptunna där olika problem och lösningar har slängts i av deltagarna i beslutsprocessen. 
Beslut fattas när lösningar, problem, beslutsfattare och beslutstillfälle möts. Utfallet av 
beslutsprocessen blir då till viss del slumpartad, beroende på innehållet i soptunnan samt vilka 
delar som möts. Lösningarna och problemen förs in i processen via de människor som deltar i 
den. Deltagarna bär också med sig sin bild av organisationen och beslutsprocessen.  
 

3.1.2 Kunskaps- och informationsinsamling   
 
Efter att man har uppfattat ett behov av förändring är nästa steg i beslutsprocessen att samla in 
kunskap och information om möjliga handlingsalternativ.  
  
Drucker (1975) anser att ingen effektiv beslutsfattare utgår från fakta utan från åsikter. 
Åsikter är oprövade hypoteser, och som sådana är de värdelösa tills de har testats på 
verkligheten. Vissa undersökningar om beslutsprocessen gör gällande att effektiva beslut 
framgår av en enig uppfattning om vad fakta är. Detta menar Drucker inte stämmer utan att 
det rätta beslutet växer fram ur en sammanstötning av olika uppfattningar och ur en noggrann 
granskning av konkurrerande alternativ. Att först skaffa fram fakta är omöjligt. Det finns inga 
fakta om man inte har ett giltighetskriterium, händelser i sig själva är inte fakta. Det är inte 
ens önskvärt att beslutsfattaren startar med faktainsamling. De skulle bara söka sådana fakta 
som passar in i deras förutfattade meningar. Den effektive beslutsfattaren uppmuntrar till 
åsiktsbildning och åsiktsbrytningar, men måste förmå de personer som står bakom dem att 
noggrant tänka igenom vad det är som verklighetsprövningen av en viss åsikt ska visa. Det 
finns inga fullkomliga beslut. Man måste alltid betala ett pris och alltid offra en del 
eftertraktade saker. Vid ett beslut måste man balansera motstridiga mål, meningar och 
prioriteringar (Drucker, 1975). 
  

3.1.3 Beslutsfattande 
 
Garvin (2001) menar att konflikt, hänsyn och avslut är tre viktiga faktorer för att få en effektiv 
beslutsprocess. Det är viktigt att ha en konstruktiv konflikt som grund vid beslutsfattande. En 
konstruktiv konflikt har sin grund i att parterna vet om att inget negativt kan komma från vad 
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de säger och att de vågar prata utan att tänka på vilka följder detta kan få. Debattörerna måste 
brytas loss från förutfattade läger och fastlåsta mönster. Den kognitiva konflikten som 
behandlar det man har framför sig och de motsättningar som finns om de idéer och tankar som 
finns om att lösa ett visst problem är livsviktig för att få fram svagheter och ta fram nya idéer. 
Affektiva konflikter måste däremot hållas så få och små som möjligt. Bland dessa konflikter 
kan nämnas emotionella som beror på rivalitet och olika personlighet vilket minskar 
medarbetarnas vilja att samarbeta. Chefen som har sista ordet om vad som gäller måste visa 
att han tar hänsyn till det som sägs. En chef som ber alla om synpunkter och sedan inte visar 
att han tar dem till sig kommer inte få lika bra information som en chef som visar att han bryr 
sig och betänker vad medarbetarna säger. Det är viktigt att veta när det är dags att sätta punkt. 
En för lång diskussion kring ett beslut är resursslöseri medan en för kort diskussion leder till 
att vissa synpunkter inte kommer fram samt att medarbetarna kan känna sig överkörda 
(Garvin, 2001).  
 
Jackall (1988) menar att en chefs huvuduppgift är att få saker att bli som hans/hennes chefer 
förväntar sig. Regeln för karriärlystna chefer vid beslutsfattande är enligt Jackall att de bör 
undvika att ta beslut så långt som möjligt. Om de tvingas att ta beslut bör de involvera så 
många som möjligt i besluten eller försök springa vidare till en ny position så snabbt att 
konsekvenserna av beslutet inte hinner ifatt dem. Enligt Brunsson (1998) ger beslut upphov 
till ansvar hos beslutsfattaren. Ansvar ges till personer som antas påverkat händelser genom 
att ha valt ett av många alternativ. Ett sätt att öka sitt ansvar är genom att betona sina beslut. 
Detta betyder att när den traditionella beslutsteorin beskriver beslutsfattande som val så lägger 
den ansvar på beslutsfattaren. Men beslut skapar bara ansvar om folk uppfattar att besluten 
handlar om val och skapar då också ansvar för dem som fattat beslutet (Brunsson, 1998). 
 
Om ett beslut ger ansvar till den eller de som fattat beslutet måste beslutsfattaren vara synlig 
liksom beslutsprocessen. För att minska sitt ansvar vid ett beslut kan man använda rationella 
beslutsprocedurer. Rationella beslutsprocedurer skapar lätt osäkerhet, på detta sätt kan 
beslutsfattaren visa att de inte är särskilt bundna till beslutet. Beslutsfattaren kan också 
minska sitt ansvar genom att göra beslutsprocessen mindre synlig genom att till exempel 
undvika en formell beslutsprocess. De kan också hävda att de inte hade något val, att det inte 
fanns något annat alternativ. I perioder av framgång och tillväxt kan det ansvar som följer av 
ett beslut vara en lätt börda men tvärtom vid nedgång och nedskärningar kan det vara mycket 
tungt. Vanligt är att man vid till exempel nedgång försöker delegera ned ansvar till lägre 
nivåer. Hur mycket ansvar en enskild individ får påverkas av hur många individer som är med 
vid beslutet, ansvaret delas på fler vid många beslutsfattare. Om det bara finns en 
beslutsfattare har denna hela ansvaret och om alla gemensamt har tagit beslutet är det ingen 
som har ansvaret. Att beslut ger ansvar kan ibland vara anledningen till att en del individer 
avstår från att vara med att ta beslut. I många fall är ansvarsaspekten viktigare än val 
aspekten. En tolkning av beslut leder till en varning om att beslutsprocesser inte är särskilt 
användbara när man vill få inflytande eller att de kostar för mycket ansvar för att det ska vara 
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värt det begränsade inflytande man får. Ansvar knyter ihop beslutsfattare och handling. 
(Brunsson, 1998).  
 

3.1.4 Verkställandet av beslut 
 
Ett vanligt fel i många beslutsprocesser är att man efter det att beslutet blivit klart måste offra 
mycket tid på att ”sälja” det till berörda människor och för att få dem att arbeta med 
verkställigheten (Drucker, 1975). Om beslutet tvingas ”säljas” till dem som ska verkställa det 
förblir det ineffektivt eller också dröjer det så länge innan det förs ut i verkligheten att det 
hinner bli föråldrat. Drucker menar därför att det är oerhört viktigt att var och en som ska ha 
något att göra med beslutets verkställighet, eller som kan sabotera det, på ett ansvarigt sätt 
måste ha deltagit i diskussionen kring beslutet. Det är också viktigt att verkställigheten från 
början byggs in i beslutet. Det ska alltså ha fastställts vem som ska ha till arbetsuppgift att 
genomföra de olika besluten.  
 
Amundsen (2003) argumenterar i sin doktorsavhandling  Fortellinger om forandring för att 
ökad medbestämmande i en tidig fas av beslutsprocessen styrker implementeringen och det 
fortsatta arbetet med att få beslutet förankrat i verkligheten. Dels har förankring betydelse då 
det är viktigt för anställda på olika nivåer att känna att de blir rådfrågade och får delta i 
diskussioner i förbindelse med beslutsprocessen och dels så att de därmed är mer förberedda 
och mer lojala när beslut fattats och nya arbetssätt ska verkställas. Att folk dras in på bred 
front betyder också att de erfarenheter och perspektiv som finns i organisationen används och 
att dessa kan komma att ha faktisk betydelse för processen för att de är insiktsfulla och 
relevanta. Förankring tar tid och kräver resurser men leder till ökad lojalitet och bättre 
grundlag för förnuftiga beslut om förändring och det leder till bättre resultat för 
ändringsprojekt. 
 
På ett generellt plan kan ovanstående resonemang sättas in i ett kompetensperspektiv. Detta är 
ett perspektiv som bland annat genom Sandberg och Targamas bok Ledning och förståelse 

(1998) fått ökad uppmärksamhet de senare åren. De stora förändringarna i samhället som till 
exempel hårdare global konkurrens, snabb teknisk utveckling och en mer kunskapsintensiv 
industri, har gett upphov till organisationer med större individuell frihet i arbetet. Ledare 
uppmanas att överge detaljstyrning framför en mer idébaserad styrform. Eftersom ledare inte 
förstått vad skiftet från detaljstyrning till idébaserad styrning fullt ut innebär, har det ovan 
nämnda skiftet i managementtänkande främst ägt rum på det retoriska planet och i mindre 
utsträckning på det praktiska planet (Sandberg & Targama, 1998).  
 

3.1.5 Olika perspektiv vid beslut 
 
För att kunna förstå och få en inblick i vilken effekt ett beslut kommer att få på medarbetarna 
måste en beslutsfattare förstå varför människor handlar som de gör. Beslutsfattaren måste ha 
en färdighet i att förstå och kunna kommunicera med personer i problemsituationer (Richards, 
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1972). Detta är något som även Sandberg & Targama (1998) tar upp då de menar att ledare 
måste veta hur de ska påverka medarbetarna och deras utförande av arbetet för att företaget 
ska bli effektivt. Diskussionen kring ledarens sätt att påverka sina medarbetare har under lång 
tid präglats av ett rationalistiskt perspektiv som grundar sig på en dualistisk verklighetssyn, 
det vill säga att individ och verklighet existerar oberoende av varandra. Man har utgått från en 
top-down princip för företagsledningen, det vill säga att företagsledningen planerar både vad 
och hur saker ska utföras. Ur ett rationalistiskt perspektiv på ledarskap gäller det för chefen att 
på basis av noggrann analys, planering och uppföljning, vidta åtgärder i form av exempelvis 
beslutsfattande och ordergivning. Vidare beskriver Sandberg & Targama två olika sätt att 
leda. Ledning med fokus på arbetssätt är det första, som innebär att ledaren ger de anställda 
utförliga instruktioner om vad som behöver göras. Ledning med fokus på utfall är det andra 
sättet. Det bygger på att ledaren ger direktiv om vilka mål och resultat som ska uppnås, det är 
sedan upp till de anställda att fatta beslut så att de når målen. Detta ställer i sin tur ökade krav 
på kompetens bland de anställda och en bättre informationsspridning inom företaget.  
 
För att ledarskap med fokus på utfall ska bli effektivt bör man uppmärksamma tre områden 
som får ökad betydelse. För det första ökar kompetenskraven hos de anställda. Det operativa 
ansvaret handlar inte bara om att klara sina ursprungliga uppgifter, utan även att identifiera 
och hantera problem som uppstår. För det andra blir företaget mer beroende av personalens 
förståelse av de nya uppgifterna man ges. Tidigare behövde personalen bara förstå att man ska 
genomföra vissa uppgifter, ansvaret har nu utökats till att även förstå varför. Slutligen ändras 
ledarnas roll från att styra till att coacha och att tydligt klargöra företagets mål och formulera 
företagets uppgifter. Istället för att begränsa ansvar och inflytande och därigenom skapa 
kontroll, ska man frigöra beslut och skapa delaktighet för att bättre utnyttja personalens 
kompetens och kapacitet. Lyckas man som ledare att styra företaget med fokus på utfall 
istället för på arbetssätt kan styrningen övergå till att bli mer normativ. 
 
Den socialkonstruktionistiska ansatsen, vilket ses som det nya perspektivet inom 
ledarskapsteorin, tar avstånd från det rationalistiska perspektivet och tankar kring dualism 
förkastas. Denna filosofi menar istället att individen inte kan studeras separerad från den 
verklighet hon/han befinner sig i, eftersom det är individen som är dess skapare. Alla aspekter 
av vår verklighet, som till exempel nationell tillhörighet, manligt, kvinnligt, familj eller 
ledarskap anses inte var objektiva och definierbara utanför sitt sammanhang, utan är alla 
något som människor konstruerar i ett socialt samspel (Sandberg & Targama, 1998). 
Ledarskap som fenomen är alltså inget som bara finns, utan det uppstår och finns i 
interaktionen med andra, dels mellan chefen och de underordnade, men även mellan enbart de 
underordnade. Ledarskapet existerar överallt, det konstrueras, reproduceras och praktiseras på 
samtliga arenor (Sandberg & Targama, 1998). 
 
Individens val eller beslut fattas i en omgivning av ”givna” premisser som han/hon måste 
acceptera som grund för sitt beslut, och hans/hennes beteende är anpassningsbart inom dessa 
givna premisser (Simon, 1971). Vår utgångspunkt när vi pratar om beslut framöver är att 



 21 
 

beslutsprocesser inte kan separeras från sitt sammanhang, de konstrueras i ett socialt samspel 
av de människor som är inblandade. Beslutsprocessen kan skilja sig åt i olika organisationer 
och i olika länder, både företagskulturen och den nationella kulturen påverkar 
beslutsprocessen. Drucker (1975) menar exempelvis att den japanska beslutsprocessen skiljer 
sig markant från den västerländska, den japanska beslutsprocessen uppfattas ofta som väldigt 
utdragen och trög men att ”handlingsfasen” är väldigt snabb. Denna skillnad mellan 
beslutsprocesser i olika länder visar inte bara på de problem som kan uppkomma vid 
samarbete över gränserna utan även på beslutsfattandets i grunden kulturella natur. Vad kultur 
är och hur det kan påverka tvärkulturella samarbeten kommer vi behandla i de två 
nästkommande kapitlen.  
 
Frågor som vi tar med oss från detta kapitel är bland annat. Skillnader i tillvägagångssätt för 
beslutsprocessen, skiljer sig svenskar och danskar åt och i sådana fall hur? Utifrån den ideala 
skiss av en beslutsprocess som beskrevs i början av kapitlet önskar vi undersöka om och i så 
fall hur denna skiljer sig åt i Danmark och Sverige. Finns det skillnader i vilka personer som 
engageras i beslutet, hur information och kunskap samlas in inför ett beslut, vem som fattar 
beslutet samt hur detta påverkar genomförandet av beslutet?  
 
 

3.2 Tvärkulturellt samarbete 
 
Vid tvärkulturellt samarbete är det viktigt att uppmärksamma och vara ödmjuk inför de 
kulturella skillnaderna. Samtidigt är det viktigt att inte förstora upp skillnaderna och slå fast 
stereotypa bilder och fördomar.  
 
I artikeln ”Shades of Culture and Institutions in International Mergers” ger Olie (1994) ett 
exempel på vikten av kulturell betydelse när han illustrerar ett samarbete mellan två företag 
från Tyskland och Holland. Olie beskriver problematiken med en fusion mellan ett tyskt och 
ett holländskt företag. I de två fiberföretag som går samman går integrationsprocessen mycket 
långsamt. De båda företagen visar sig vara mycket olika. Det holländska företaget är 
informellt och ledarskapsstilen är mer deltagande och medarbetarna har stor inverkan vid 
beslut. Det tyska företaget praktiserar autokratiskt beslutsfattande där chefen bestämmer 
mycket på egen hand. Beslutsprocessen visar sig vara mycket långsammare i den holländska 
organisationen än i den tyska. De tyska ledarna ser på sammanträden som ett redskap för att 
fatta beslut, medan holländarna uppfattar sammanträden som ett ställe att utbyta idéer och 
information som kan ligga till grund för framtida handlande. Motsatta attityder mot 
auktoriteter och olika uppfattningar kring beslutsfattanden mellan de båda ledningsgrupperna 
vänder positiva åsikter om fusionen till frustration och besvikelse (Olie, 1994). Detta exempel 
illustrerar att beslutsfattandet i grunden är av kulturell natur. 
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Olie beskriver hur internationella samarbeten sammanför människor med olika inställningar 
och värderingar om vad en arbetsplats innebär, vilket lätt medför problem. De kulturella 
skillnaderna som bland annat yttrar sig i olika klädkoder, beteende och språk tenderar att 
skapa gränser mellan två organisatoriska grupper som delar upp dem i ”in-grupper” och ”ut-
grupper”, vilket psykologiskt hindrar medlemmar att integreras. Även den institutionella 
kontexten där organisationen agerar spelar stor roll. Faktorer som olika rättssystem, 
management utbildning, relation stat industri och industriella relationssystem ökar den 
nationella prägeln på organisationen, dessa faktorer kan också hindra effektiv 
sammanslagning över gränser (Olie, 1994).  
 
För att lyckas med en internationell sammanslagning menar Olie (1994) att det är viktigt att 
organisationen har ett starkt ledarskap och ledarna måste bli accepterade från båda sidor och 
att föredra är om hon/han är bikulturell. Ledaren måste vara förmögen att sammanföra alla 
heterogena krafter så de rör sig i en riktning. Andra symboler som till exempel företagsnamn 
och lokalisering av huvudkontor kan också hjälpa till vid skapandet av en ny identitet. För att 
förminska problemen med ”in-grupper” och ”ut-grupper” kan man skapa arbetsgrupper som 
överlappar den nationella tillhörigheten vilket skapar sammanhörighet med dem man arbetar 
ihop med oberoende nationalitet. Det skapar lojalitet inte bara till den nationella gruppen utan 
även till gruppen som är sammankopplad med arbetsuppgifterna (Olie, 1994).  
 
Hofstede (1985) menar att det inte finns några universella lösningar på organisations- och 
ledningsproblem. Han ger ett exempel på detta som handlar om en amerikansk konsultfirma 
som fick i uppdrag att analysera beslutsprocessen i ett större svenskt företag. Konsulterna 
kritiserade företagets process och ansåg den vara allt för konsensusbaserad och intuitiv. 
Kritiken grundades på hur ett antal amerikanska företag agerade och den amerikanska 
”korrekta” vägen att hantera beslutsprocesser. Fokus lades aldrig på de kulturella skillnader 
som finns mellan Sverige och USA samt det faktum att amerikaner är vana vid att företag 
agerar på ett visst sätt. Deras beteende skulle med all säkerhet inte vara lika lyckat i ett 
svenskt klimat med svenska medarbetare.  
 
Frågor som vi tar med oss från detta avsnitt är bland annat. Vilka problem kan uppstå vid ett 
tvärkulturellt samarbete mellan svenskar och danskar? Vilka olika uppfattningar kring 
beslutsfattande finns det bland svenskar och danskar? Finns det olika inställningar och 
värderingar bland svenskar och danskar vad det gäller ledarskap, hierarki, samförstånd och 
vad ett möte innebär? 
 
 

3.3 Kultur 
 
Vid tvärkulturella samarbeten mellan företag kommer de olika kulturerna i företagen som 
samarbetar att bli tydliga där de skiljer sig åt. Det som karakteriserar en kultur framgår tydligt 
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vid en jämförelse med andra kulturer. Det som bedömaren främst lägger märke till är aspekter 
som skiljer den observerade kulturen från den kultur bedömaren är van vid. Dels spelar de 
olika företagskulturerna roll men även de nationella kulturerna. Det är viktigt att 
uppmärksamma de kulturella skillnaderna så att problemen blir mindre än möjligheterna med 
ett tvärkulturellt samarbete. Kultur är ett mångfacetterat begrepp som kan fånga i princip allt 
och inget. Att definiera begreppet kultur är varken enkelt eller självklart och det finns många 
olika definitioner och innebörder av ordet. Nedan redogör vi för några av de definitioner som 
finns av begreppet kultur, vi har valt att koncentrera oss på några frekvent refererade 
författares inom organisationslitteratur. Kulturbegreppet tycks kunna användas på många 
olika sätt. Därför avlutar vi kulturavsnittet med att förklara hur vi önskar använda begreppet 
kultur i vår fortsatta analys. 
 
Hofstede (1991) definierar kultur som den mentala programmeringen av en grupp människor 
som skiljer gruppens beteenden, tankar och känslor från andra gruppers. Kultur är ett 
kollektivt fenomen, det är inlärt inte ärvt. Den styr såväl enskilda individer som grupper av 
individer, oftast utan att de är medvetna om det. Ordval, kreativitet, kroppsspråk, intresse, 
värderingar är exempel på faktorer som är kulturellt bestämda. Vi människor får genom vår 
uppväxt och vårt fortsatta liv erfarenheter, som kommer både från egna upplevelser och från 
vad andra berättar för oss. Att definiera kultur som mentala program ställer vi oss lite kritiska 
till. Mentala program är en väldigt generell och allomfattande definition av kultur som kan 
inkludera allt från religiösa trosuppfattningar till senaste modetrender. Denna mer allmänna 
syn på kultur delas av många och står lite för allt och inget.  
 
Alvesson (2002) motsätter sig idén att tala om kultur som om det existerade som något 
konkret och egentligt. Han ser kultur som något betydligt mer underliggande och svårfångat 
än ett program som kulturpopulationen är inprogrammerat med. Alvesson (2001) menar att 
kulturen inte finns inuti människors huvuden, utan någonstans mellan huvudena på en grupp 
människor. Kultur handlar om djupt liggande och till viss del omedvetna innebörder, idéer 
och symboler. Kulturen har inflytande på hur människor tänker, känner och uppfattar 
verkligheten. Alvesson menar att kultur är ”ett kollektivs gemensamma föreställningar, 

innebörder och symboler” (Alvesson, 2002, s.13). Alvesson (2001) anser att man inte kan se 
kultur som en separat enhet som man kan skilja från de yttre villkor den råder i, man kan inte 
bortse från kontexten. Det finns inget framgångskoncept som kan kopieras oberoende tid och 
rum. Därför är det också svårt att mäta eller avgöra vilken roll kulturen spelar då kulturen i 
organisationen liksom i samhället har betydelse överallt.  

 
Liksom Alvesson definierar Schein (1985) kultur på ett djupare plan och beskriver kultur som 
system av värderingar och trossatser och betonar de gemensamma föreställningar som 
omfattas av de personer som ingår i kulturen. Schein definierar kultur som: a pattern of basic 

assumptions-invented, discovered, or developed by a given group as it learns to cope with its 

problems of external adaptation and internal integration - that has worked well enough to be 

considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, 
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think, and feel in relation to those problems (Schein, 1985, s.9). Gruppens medlemmar 
uppfattar ett beteende som grundar sig på andra premisser som märkligt eller otänkbart. 
Schein menar att kultur måste förstås på flera olika nivåer samtidigt, i vilken förutom 
grundantaganden också värderingar och uttryck ingår. Tanken bakom denna ansats är att de 
djupare föreställningarna som delas av medlemmarna är av särskild betydelse för 
problemuppfattning, prioriteringar och handlande.  
 

Att kategorisera och systematisera är den mest grundläggande och ständigt pågående 
processen i människans kognition, utan denna process skulle världen framstå som ett kaos 
(Wellros, 1998). Alvesson (2001) menar att kultur vägleder men låser också fast tänkandet 
och handlandet och hindrar människor från att kritiskt undersöka varför man beter sig på ett 
visst sätt. Kulturen underlättar samordningen av människors beteende och därmed för 
organisationer. Detta genom att kulturen utrustar organisationsmedlemmar med gemensamma 
föreställningar med en klarhet, riktning, mening och syfte. Automatiskt leder inte en kultur till 
harmoni utan kan lika gärna skapa likriktning och lydnad. Kulturen förenklar för människan 
genom att fastställa idéer så att vi ständigt slipper fundera över olika sätt att tyda världen på. 
När man träffar personer från en annan kultur, med ett annat sätt att tyda verkligheten på 
uppstår ofta osäkerhet och missförstånd. Man reflekterar sällan över sin egen kultur, man 
anser sig i själva verket inte ha någon speciell kultur, man är bara som ”vanligt” (Wellros, 
1998). Den sociala världen uppfattas som naturlig, legitim och neutral (Alvesson 2001). En 
anledning till att människor ofta motsätter sig kulturella förändringar är att det är 
ångestskapande att överge de antaganden som bidrar till att stabilisera omvärlden, även om 
andra antaganden kanske är mer funktionella (Schein, 1985).  
 
När en medvetenhet om etnisk grupptillhörighet har framkallats i ett möte tenderar 
tolkningsmönstret sedan få etniska förtecken och kultur verkar bli synonymt med etnicitet 
(Wellros, 1998). Varje avvikelse från den situationsnorm som råder under ett samtal/möte kan 
förvandlas till kulturskillnader mellan två personer istället för skillnader i till exempel ålder, 
utbildning, personliga egenskaper. När vi konfronteras med människor från en annan kultur 
kan vi inte på samma självklara pålitliga sätt bedöma den andra människans avsikter, motiv 
och egenskaper. Att inte kunna urskilja kända mönster och förstå orsaken till andra 
människors handlingar skapar en mycket stor osäkerhet. Minst lika stor osäkerhet skapas av 
att man inte själv vet hur man blir bedömd eftersom man inte vet hur ”normen ser ut”. Normer 
som en grupp delar skapar igenkännande och trygghet och är nödvändigt i det sociala 
samspelet människor emellan. Samtidigt är det dessa normer, en känsla av vad som är 
”normalt” som gör andra till främlingar, människor som inte är ”som vi”. Stereotyper 
summerar de förutfattade meningar som man har skaffat sig genom hörsägen eller förenklade 
slutsatser utifrån sina egna observationer (Wellros, 1998). Ett sådant exempel skulle kunna 
vara bilden av dansken som folklig och ”hyggelig” och bilden av svensken som trist och stel.  
 
I denna uppsats ska vi försöka säga något om kultur utifrån perspektivet att det finns 
kulturella skillnader mellan svenskar och danskar och att dessa skillnader kan utgöra hinder 
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men även möjligheter för en utveckling i Öresundsregionen. I förhållande till de flesta andra 
länder är Sverige och Danmark mycket lika, och därför är det lätt att tolka denna relativa 
likhet som om det inte fanns några skillnader. Till exempel är både Danmark och Sverige 
demokratier, protestantiska och sekulära länder. Dessutom kan båda länderna visa fram ett 
liknande välfärdssystem. Även språken i de två länderna är relativt lika varandra. Men ändå 
finns det kulturella skillnader och de finns och upplevs mellan människor. Alla aspekter av 
vår verklighet är inte objektiva utanför sitt sammanhang, utan är något som konstrueras i ett 
socialt samspel. När vi nedan diskuterar skillnader i svensk och dansk kultur är det viktigt att 
ha i åtanke diskussionen om vad som händer när personer ur olika kulturer möts, den 
osäkerhet som kan skapas och stereotypisering som är en farlig fallgrop i tvärkulturell 
forskning. För att förenkla den mångtydiga diskussionen om kultur har vi valt att utgå från 
följande definition av kultur som vi tycker hjälper oss att fånga det vi anser väsentligt i 
begreppet ”en grupp människors gemensamma föreställningar som ligger till grund för 
handlande och tolkande av verkligheten”. Dessa föreställningar är ofta djupt rotade och 
omedvetna och märks tydligast i ett möte med personer från en annan kultur. Vi önskar 
undersöka hur de föreställningar som ligger till grund för handlingar och tolkningar i samband 
med beslutsfattande skiljer sig åt i Sverige och Danmark.  
 
 

3.4 Svensk och dansk kultur 
 
Efter att diskuterat mer allmänna begrepp som beslutsprocess och kultur vill vi nu undersöka 
vad som skiljer svensk och dansk kultur åt vid beslutsfattande. Dessa särdrag påverkar 
människors beteende på arbetsplatsen. När danskar och svenskar möts på arbetsplatsen för att 
ta ett beslut möts två olika kulturer. Dessa kulturer har inflytande på hur människor tolkar 
verkligheten och hur de handlar. Kulturerna är djupt rotade och omedvetna men ger sig till 
känna i ett möte med den andra kulturen. De olikheter som finns i den svenska och danska 
kulturen och som påverkar beslutsprocessen ska vi försöka reda ut med hjälp av följande sex 
begrepp; hierarki, ledarstil, samförstånd/konflikt, individualism och osäkerhetsundvikande. 
Individualism och osäkerhetsundvikande är begrepp som är tagna från Hofstede (1985) medan 
de andra är skapade av oss som ett verktyg för sortering av tidigare studier i ämnet. Vi har valt 
begrepp som vi anser vara viktiga vid beslutsfattande och som tar upp de olikheter som finns i 
dansk och svensk kultur. 
 
Vissa av dessa begrepp är hämtade från Hofstede (1985) som är en av de mest refererade 
författare inom tvärkulturell forskning. Då Hofstede studerade ett stort antal länder i syfte att 
få en bild över världens olika kulturer, tycks reella skillnader givits avkall på till förmån för 
en mer generell bild. Studierna har resulterat i att länderna grupperats i kluster. Detta kan 
förvisso förenkla men ger samtidigt en skev bild av verkligheten då även reella skillnader 
inom kluster kan vara av betydelse. Hofstede avser inte att skildra dessa specifika skillnader 
utan istället ge en mer världsomfattande, generell jämförelsebild. De nordiska länderna 
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kategoriseras som ett nordiskt kluster. Trots det kan man i Hofstedes studie urskilja vissa 
skillnader i svensk och dansk kultur. Studien gjordes 1980 bland IBM anställda på olika 
positioner i 50 olika länder och 11 600 personer deltog. Med hjälp av enkäter undersökte han 
hur de olika kulturerna skilde sig åt. Vi ställer oss delvis kritiska till denna studie då den är 
väldigt generell och inte ger mycket till djup. Det kan ha uppstått en rad felkällor då Hofstede 
bara har använt sig av ett företag samt kan ha frågat personer som inte är representativa för 
respektive land. Dessutom har enkätstudien genomförts vid endast en tidpunkt vilket gör att 
svaren kan ha speglat en viss tidsanda. Samtidigt anser vi undersökningen vara unik i sin 
omfattning och få liknande undersökningar har genomförts. Vi tycker att de begrepp Hofstede 
använder för att jämföra länderna emellan är intressanta att diskutera och onekligen visar 
Hofstedes undersökning på några kulturella svep i stora drag.  
 
Hur danskt och svenskt beteende uppfattas är alltid relativt och beror på betraktarens 
erfarenheter samt uppfattningar om sig själv och andra människor i omvärlden. Samtidigt 
finns det en ganska samstämmig bild av hur svensken är av många olika betraktare, detta 
gäller också för bilden av dansken. Men finns det verkligen några egenskaper, uppfattningar 
eller värderingar som alla i ett land har och som tenderar att skilja dem från invånare i andra 
länder? Det är en svår fråga att besvara. I varje land delas befolkningen in i olika grupper till 
exempel i flera samhällsklasser, tusentals yrken, två kön och flera generationer. Vid sådana 
uppdelningar fördelas mycket av vad vi vet, tror, känner och gör. Blir det överhuvudtaget 
något kvar som alla invånare har gemensamt? Bland annat sociologer och folklivsforskare har 
sysselsatt sig med att dokumentera variationer och mångfalden bland olika kulturer i 
århundraden (Hannerz, 1983).  
 
Föreställningen om ett land och ett folk är kanske mer av en idé än verklighet. Vi jämnar ut 
skillnader och belyser det som förenar oss. Vad har en skånsk lantbrukare gemensamt med en 
renskötande same eller en västkustfiskare, kanske inte ens språket? Säkert skulle de alla hålla 
med om att de är svenskar, men egentligen har kanske den skånske bonden mer gemensamt 
med en själländsk bonde (Gaunt & Löfgren, 1984). Gaunt & Löfgren (1984) menar att 
svenskheten främst är en tankekonstruktion, en längtan efter den gemenskap som överbryggar 
klasser, ekonomiska skillnader och regionala intressen. Att tillhöra samma nation är en 
geografisk tillfällighet som beror på kungahusens uppgång och fall. Men om det finns en myt 
om svensken så finns det väl även en sanning? Varje grupp skapar sin egen verklighetsbild, 
varje stereotyp bild av en nationalitet förstorar upp vissa drag medan man ignorerar andra. Det 
intressanta är kanske inte om den är sann utan att den finns och hur detta påverkar samspelet 
mellan olika kulturer. Den stereotypa bilden av svensken som alltför lydig och foglig såg helt 
annorlunda ut fram till 1800-talet då utländska resenärer påpekade hur uppstudsiga människor 
i Sverige var och hur obeslutsamma ämbetsmännen betedde sig (Gaunt & Löfgren, 1984).   
 
Att det finns skillnader mellan exempelvis svenskar och danskar tyder nedanstående litteratur 
på, samtidigt är det lätt att fokusera för mycket på dessa skillnader. Svenskar och danskar är i 
ett internationellt perspektiv väldigt lika varandra, detta kan vara lätt att glömma när man 
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framhåller olikheterna. Vi tror att det finns kulturdrag som skiljer svenskar och danskars 
mentalitet från varandra, kanske inte hos alla svenskar och danskar men ändå så pass många 
att bilden som nedan målas upp känns igen av många som konfronterats med invånare från 
andra sidan sundet, och då framförallt i arbetsrelaterade sammanhang.  
 

3.4.1 Hierarki  
 
Hierarki innebär något förenklat avstånd och skillnad mellan chefer och medarbetare, 
maktdistans. Dimensionen maktdistans i Hofstedes (1985) undersökning speglar de olika 
ländernas svar på frågan hur man ska hantera det faktum att människor är ojämlika. 
Maktdistanspoängen informerar oss om beroendeförhållandena i ett land. I länder med låg 
maktdistans söker chefer beslut utifrån konsultering med underlydande. Chefer erkänner att 
de behöver stöd och informella samtal är möjliga mellan chef och underordnad. För länder 
med hög maktdistans gäller ofta motsatsen och chefer anses ta autokratiska beslut. Chefer från 
kulturer med låg maktdistans vill se sig själva som toleranta beslutsfattare.  
 
Enligt Hofstedes (1985) undersökning har Danmark lägre maktdistans än vad Sverige har. 
Detta motsäger bland andra Alvesson, Henriksson, Lind (1999) som menar att danska företag 
visserligen kännetecknas av relativt låg grad av hierarki och maktdistans men att svenska 
företag har lägre grad av hierarki och maktdistans än de danska. Detta menar även Palludan & 
Persson (2003) som i samband med boken Öresundsregionen Bakgrund, Verklighet, 

Möjligheter gjorde en undersökning av danska och svenska företagsledares syn på 
organisationskulturen i de bägge länderna. Den genomfördes genom kvalitativa intervjuer 
med företagsledare som hade erfarenhet från arbetslivet i både Sverige och Danmark. 
Resultatet blev en mycket samstämmig bild mellan intervjupersonernas syn på svensk och 
dansk organisationskultur. En väsentlig skillnad är att formella hierarkier inte är lika synliga i 
Sverige som i Danmark. Att tydligt kunna se hur hierarkin är uppbyggd är mer viktigt i 
Danmark eftersom det är nödvändigt att ha en tydlig beslutsfattare med en viss auktoritet när 
det är svårt att uppnå konsensus kring saker och ting ( Palludan & Persson, 2003). Svenska 
organisationer är mer strukturerade än danska. I svenska organisationer läggs det generellt sätt 
större vikt vid mellannivåer än i danska. En annan väsentlig skillnad är att det i Sverige finns 
en tydligare tro på det ”objektiva” än det finns i Danmark (mer om detta i avsnittet om 
individualism). Det kan uppfattas som att när svensken har diskuterat sig fram till ”hur något 
är”, så kommer dansken att fortsätta mena att synpunkten kan diskuteras. Svenskens försök att 
uppnå konsensus kommer därför att ses som åsiktsförtryck av dansken (Palludan & Persson, 
2003). Danskar menar att svenskar är väldigt auktoritetstroende och väldigt ofria i förhållande 
till regler och normer. Kommunikationen i Danmark anses vara mer rak och ledig (Oxford 
Research, 1998).  
 
Hierarki är ett mycket komplext begrepp att undersöka och beroende på vilka frågor som 
ställs kan man få olika resultat. Eftersom Hofstede undersöker 50 olika länders 
maktdistansindex blir resultatet för grovt för att vara intressant vid en jämförelse mellan två så 
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pass lika länder som Sverige och Danmark. Kvalitativa ansatser som fördjupat sig i svensk 
och dansk kultur är mer talande för just denna skillnad. Hofstede beskriver ett stort antal 
faktorer som påverkar ett lands maktdistans och då två länder som är relativt lika varandra 
som Sverige och Danmark jämförs kan resultatet variera beroende på vilka organisationer 
som analyseras och viktning av frågeställningar. Hofstede kommer fram till att det antagligen 
är lättare för en chef att gå från lägre maktdistanskulturer till kulturer med högre maktdistans. 
Detta beror på att det är mycket lättare att bli mer autokratisk än att lära sig de mjuka 
värderingar som finns i en kultur med låg maktdistans (Hofstede, 1985). 
 

3.4.2 Ledarstil 
 
I länder med låg maktdistans sitter inte ledaren inne med alla svaren utan vid beslut är den 
idealistiska chefen en rådig demokrat som lyssnar till sina medarbetare (Hofstede, 1985). 
Denna teori stämmer enligt Daun med flera bättre överens med Sverige än Danmark.  För 
svenskar är det viktigt att en beslutsprocess slutar i samförstånd. Detta gör att ledaren 
förväntas att under processen agera som ordförande, medlare och diplomat. Ledaren tar 
initiativ till att diskussionen inleds, att involverade personer bjuds in och föreslår synsätt som 
så många som möjligt ska kunna acceptera (Källström, 1995). Internationellt sett kan denna 
ledarroll uppfattas som svag. Strävan efter konsensus blandas ibland ihop med undernådighet 
och viljan att behaga chefen genom att okritiskt hålla med henne/honom. Detta stämmer i de 
flesta fall inte men det finns en risk för detta från vissa underordnande och detta uppskattas av 
vissa ledare och i värsta fall uppmuntras. Efter ett konsensus fattat beslut har ledaren rätt att 
kräva fullständig lojalitet av sina medarbetare utifrån det fattade beslutet (Källström, 1995). I 
Danmark finns det en större acceptans för konflikt och oenighet och danskarna upplever ofta 
den svenska beslutsprocessen som onödigt omständig och långsam (Alvesson, Henriksson, 
Lind, 1999). Strävan efter konsensus, att leda genom idéer och tonvikt vid kommunikation i 
en stil som ofta är otydlig skulle vara de utmärkande särdragen för svensk ledarskapsstil enligt 
Edström & Jönsson (1998). 
 
Det finns i det svenska ledarskapet en preferens för teamwork med chefen som ”primus inter 
pares”. Utländska chefer arbetar naturligtvis också med grupper men innehållet blir olika i 
olika miljöer och till följd av olika arbetssätt. I svenska företag är det vanligt att betrakta 
gruppen som en problemlösningsgrupp som diskuterar sig fram till en vettig lösning. Sättet att 
leda svenska företag har grundats av erfarenheter på ett institutionellt plan. Här kan man peka 
på ”Saltsjöbadsandan” och den gamla traditionen att förhandla fram överenskommelser med 
facket och med staten (Edström & Jönsson, 1998).  
 
Svensk ledarstil är i en internationell jämförelse ofta otydlig och oprecis, den typiska svenska 
ordern är ”Se vad du kan göra åt saken!”. Detta betyder delegering av befogenheter och 
chefen visar på förtroende för sin medarbetare. Det är också en fråga om att styrningen utövas 
genom en gemensam uppfattning av vad problemet är snarare än genom direkt order. 
Otydligheten ger utrymme för medarbetare att visa på kreativitet och kompetens. Denna typ 
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av ledarstil verkar motiverande för medarbetare med tolerans för osäkerhet (jfr Hofstedes 
värden för osäkerhetsundvikande). Förutsättningen för att order av typen ”Se vad du kan göra 
åt saken” ska fungera är att man har en gemensam uppfattning om mål och problemställning. 
Otydligheten bygger på en strävan efter konsensus, vilket kräver dialog och en ömsesidighet i 
accepterandet av en gemensam uppfattning. En viktig poäng med konsensus är att 
medlemmarna i gruppen känner ett deltagande i beslutet och därmed ett ansvar för resultatet. 
Mera problematiskt med otydligheten är att den tenderar att kvarstå även efter sammanträdet i 
ledningsgruppen. Utländska deltagare framhåller ofta efter ett möte med svenska deltagare att 
det var en intressant diskussion, men vilket beslut fattades? Vad gör vi nu? I svenska företag 
är tendensen att man efter ett möte kanske har mer allsidig kunskap om problemet och en 
känsla av diffust ansvar för att något borde göras men inte mycket mera. Sammanträdena är 
mer demokratiska i Sverige än många andra länder (Edström & Jönsson, 1998). 
 
När svenska ledare beskriver danska affärsmän använder de ofta begreppet ”krämare”. 
Svenskars respekt för danskar i managementsammanhang gäller framförallt danskars 
affärsförmåga. Detta kan man märka i danskarnas förhandlingsteknik. Danskarna uppfattas av 
svenskar som något tuffa. Danskt ledarskap anses vara lite hårdare eller okänsligare mot 
personalen än svenskt ledarskap. Detta har bland annat kommit till uttryck vid uppsägning 
(Källström, 1995). Det är stor skillnad på grundläggande regler om anställnings- och 
uppsägningsvillkor i Danmark och Sverige. Till exempel tillhör Danmark ett av de mest 
liberala länderna i EU vad det gäller regler för uppsägning medan Sverige tvärtemot tillhör ett 
av de mest restriktiva länderna (Oxford research, 1998). 
 
Svenska chefer anses internationellt erfarna och språkkunniga. De är lätta att komma i kontakt 
med (öppen dörr), metodiska, de visar omtanke om de anställda och är inriktade på att nå 
samförstånd. Baksidan av den här bilden är att sträva till samförstånd ibland drivs alltför 
långt, och att man tenderar att undvika konflikter (Edström & Jönsson, 1998). Allt är relativt 
och vi människor är kanske allt för benägna att generalisera, men föreställningar av det här 
slaget ligger till grund för våra förväntningar och dessa i sin tur påverkar beteendet, vilket i 
sin tur verkar bekräfta förväntningarna etc. 
 
Hofstedes (1985) uppdelning av maskulina och feminina värden visar på olikheter och 
värderingar som kan kopplas till uppfattningen av dagens könsroller. Femininet avser 
livskvalitet och omsorg om andra och maskulinitet står för självhävdelse och inriktning mot 
materiella värden som till exempel pengar. Enligt Hofstede (1985) räknas både Sverige och 
Danmark som feminina. Men svenskarna placerar sig extremt på denna index skala som mest 
feminina av 50 länder (mätt bland personalen på IBM), det vill säga som betonar den sociala 
omgivningen och en vänlig atmosfär. I länder med lågt maskulinitetsindex får man ingen 
direkt belöning av att visa sig vara bättre. Mjuka värderingar, demokrati och delegerat ansvar 
är nyckelteser i länder med lågt maskulinitetsindex. 
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Hofstede (1991) beskriver hur självhävdande beteende och försök att vara bäst förlöjligas i 
feminina kulturer. Detta kan kopplas till jantelagen. Rädslan att väcka avund hos andra 
hindrar rent självisk användning av pengar. Svensken uppmanas till att hålla en utjämnande 
attityd och elitism är bannlyst. Framgång och egen förmögenhet bör det hållas tyst om (Gaunt 
& Lövgren, 1984). Ordet lagom anses av Hannerz (1983) vara karaktäristiskt för svenskar 
som inte vill göra sig för mer än någon annan.  
 

3.4.4 Samförstånd/konflikt 
 
Hofstede (1991) menar att chefer från kulturer med feminina värden, i högre grad än chefer 
från kulturer med maskulina värden, strävar efter samstämmighet. Typiskt för många svenskar 
är att de undviker samtalsämnen som är starkt känsloladdade och där meningarna är delade. 
Mellan kollegor på en arbetsplats tycks det vara vanligt bland svenskar att försöka byta 
samtalsämne, svara undvikande på en fråga bara för att inte blotta en meningsmotsättning. Det 
är framför allt i situationer, där det finns en önskan om vänskaplighet och sympati som till 
exempel på en arbetsplats, som många svenskar uppfattar öppna meningsmotsättningar som 
obehagliga (Daun, 1989). Hofstedes studie av maskulinitet i 50 länder är i linje med sådana 
iakttagelser, som innebär att svenskar generellt framträder som beroende av omgivningens 
uppfattningar och av att ha goda relationer.   
 
Liksom Daun menar Källström (1995) att många svenskar undviker samtalsämnen där 
meningarna är delade och som är starkt känsloladdade. Om det i ett samtal uppstår en 
meningsskiljaktighet kan svenskar till exempel byta ämne eller svara undvikande. Ett uttryck 
som finns i Sverige som har uppmärksammats bland utlänningar är: ”Det lönar sig inte att 
diskutera detta, för vi tycker så olika.” Det vill säga att om svenskarna inte lyckas skapa 
samförstånd är det lika bra att vara tyst. För många icke-svenskar upplevs det vara tvärtom, 
om man är överens ger en diskussion ingenting. Konsensus framstår som en rädsla för 
konflikter men kanske också kulturellt inlärd blyghet. I det sociala livet lyfter vi svenskar 
gärna fram likheter och tonar ner skillnader. Informalitet, organisatorisk förankring av beslut, 
och konfliktundvikande är viktiga begrepp för svensk kultur och ledarskap (Källström, 1995). 
Den svenska regeln är konfliktundvikande understryker den ena utländska betraktaren efter 
den andra, enligt Hannerz (1983). Han fortsätter med att ge exempel på detta genom 
uttalanden från två utländska betraktare: 
 
… det gäller att vara artig, att inte vara aggressiv och påstridig. Så därför anses envar som blir het i diskussioner 
vara en orolig och neurotisk figur… Man lägger så underligt mycket vikt vid att bli och vara överens. Man 
diskuterar inte, gråter inte, man skjuter upp besluten till det har kommit fram en gemensam åsikt.   

 
Det hävdas ofta att fogsamhet och konfliktundvikandet är en svensk dygd, att vi här till 
skillnad från andra länder tidigt fått en underdånig ställning inför myndigheter och 
auktoriteter inympad sedan århundrade tillbaka (Gaunt & Löfgren, 1984).  
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Det finns en välkänd stereotyp om svenskar att de är blyga, reserverade, tillbakadragna, stela 
och inte så intresserade av att tilltala främmande. I exempelvis USA är det klart negativt att 
vara blyg medan det i Sverige snarare är tvärtom. I Sverige tillskrivs den blyga personen 
egenskaper som villig att lyssna, anspråkslös, reflekterande. I Sverige finns det en skarp gräns 
mellan privatliv och arbetsliv, svenskarna håller sig strikt till förhandlingarna och är förtegna 
om sig själva som privatpersoner. De inleder sällan affärssamtalen med ”small talk” om 
sådant som de egna barnen och familjen och andra privata vardagligheter (Daun, 1989). 
Danskarna upplever svenskarna som mycket stela, försiktiga och opragmatiska (Alvesson, 
Henriksson, Lind, 1999).   
 
 

3.4.5 Individualism 
 
Individualism beskriver styrkan i relationerna mellan den enskilda individen och den grupp 
som han eller hon tillhör. Individualistiska kulturer förväntar sig att individerna sköter sig 
mycket själva och att individens intresse är starkare än gruppens. Individualistiska kulturer 
präglas ofta av låg maktdistans. Några karaktärsdrag i individualistiska kulturer är att 
individerna vill ha stor frihet att utföra arbetet på sitt eget sätt. Arbetet ska organiseras så att 
den anställdes och arbetsgivarens intressen sammanfaller. Att säga vad man tycker och tänker 
är ärligt och uppriktigt. Hofstedes undersökning visar att både Sverige och Danmark har hög 
individualismpoäng dock att Danmarks är något högre (Hofstede, 1991).  
 
Enligt Daun (1989) är det individuella initiativet inte så utvecklat i Sverige som i vissa andra 
länder, brist på individuell beslutsamhet irriterar ibland icke-svenskar. Danskar anser att 
svenskar är mer auktoritetstroende än vad de själva är och anser sig själva föra en rakare och 
mer direkt kommunikation (Oxford Research, 1998). En generell skillnad mellan svensk och 
dansk kultur, som ofta har framhållits av danskarna, är att danskarna är mycket mer 
individualistiska. Svenskar är mer kollektiva och konsensussökande i sitt sätt att vara. Från 
dansk sida kan kollektivism upplevas som en slags förmynderi, medan individualismen från 
svenskt håll ibland kan uppfattas som brist på sammanhållning och struktur (Palludan & 
Persson, 2003). I Sverige har det genom historien funnits en röd tråd av en tro på det objektiva 
snarare än det subjektiva, det vill säga en tro på upplysning och konsensus som det som är 
objektivt och riktigt. Mot detta ställs den danska subjektiviteten, som i svenska ögon ofta kan 
verka obegriplig. Det är den som gör att man i Danmark inte bara kan förbjuda till exempel 
Christiania eller prostitution. Det skulle ur en dansk synvinkel innebära att någon gör våld på 
andras frihet och tvingar sina åsikter över på andra. I Sverige skulle det kunna uppfattas som 
objektivt riktigt att förbjuda dessa efter att konsensus har uppnåtts om att de inte är önskvärda 
i samhället (Palludan & Persson, 2003). 
 

3.4.6 Osäkerhetsundvikande 
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Osäkerhetsundvikande beskriver människors tolerans för sådant som inte går att förutse, det 
vill säga hur osäkra människor känner sig av osäkra eller okända situationer. Både Sverige 
och Danmark karaktäriseras av att ha låg grad av osäkerhetsundvikande, Danmark hamnade 
på tredje plats och Sverige på fjärde plats nerifrån bland 50 länder i Hofstedes undersökning. 
Det innebär att danskarna är extremt villiga att acceptera förändringar. I kulturer med lågt 
osäkerhetsindex är behovet av regler och lagar små, vilket även karaktäriserar ledarskapsstilen 
i dessa länder. Chefen förväntas inte sitta inne med alla svar och medarbetarna förväntar sig 
inte detaljerade arbetsbeskrivningar. Avvikande idéer och beteenden kan tolereras, liksom 
tvetydiga situationer och okända risker. Man tenderar att ta varje dag som den kommer 
(Hofstede, 1991).  
 
I motsats till Hofstedes resultat menar man i Virksomhederne & Öresundsregionen att det är 
ganska stor skillnad mellan svenskars och danskars tendens till osäkerhetsundvikande. Danska 
företag kännetecknas av relativt hög osäkerhetstolerans medan svenska företag lägger större 
tonvikt på att reducera osäkerhet (Oxford Research, 1998). Svenska företag har ofta en 
mycket längre planeringshorisont än vad danska företag har. Svenskar karaktäriseras av 
danskar som väldigt strukturerade, man gör riskanalyser och långsiktiga planer som måste 
följas. Detta är en rest från historien där svensk management är mer formad av stora 
koncerner. Svenska företag är präglade av storindustri med behov av tydlighet i planering och 
inriktning, vilket har varit nödvändigt för att kunna leda många människor. Dansk 
management är mer formad av småföretag och jordbruk där man måste agerar snabbare 
(Oxford Research, 1998). Alvesson, Henriksson, Lind (1999) tar upp skillnaden i planering 
och lärande. Svenskar vill lära sig innan de gör något medan danskar har en mer adhoc-
mässig ansats då de lär medan de agerar. Detta leder till att danskar är snabbare på att fatta 
beslut och komma igång medan svenskar först vill diskutera igenom och undersöka vad som 
ska göras. 
 
Svenska affärsmän beskriver sig själva som välorganiserade, pålitliga, punktliga (Daun, 
1989). Danskar beskriver svenskar som bra på att planera och kontrollera processer, naiva, 
försiktiga och patriarkaliska i att följa beslut (Alvesson, Henriksson, Lind, 1999). I motsats till 
exempelvis Frankrike där orden är ”lättviktiga” måste man i Sverige hålla sina löften och vara 
försiktig med sina ord. Fåordigheten i Sverige är enligt Daun (1989) en konsekvens av 
tendensen att tänka sig för innan man säger något, att till och med formulera sig inne i 
huvudet innan man tar ordet. Svenskar beskriver danskar som Nordens araber och att dansken 
har en räv bakom varje öra (Alvesson, Henriksson, Lind, 1999). Ett exempel på detta tas upp 
av Daun (1989) på frågan ”Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa” svarade 60 % av 
svenskarna ja och 13 % av danskarna (Daun, 1989).  
 
Sammanfattningsvis tyder den litteratur som vi har tagit del av som behandlar svensk och 
dansk kultur att det finns en rad skillnader som påverkar de föreställningar som ligger till 
grund vid beslutsfattande. Danska organisationer anses vara mer hierarkiska än svenska. Den 
svenska beslutsprocessen är inriktad på konsensus och samförstånd vilket gör den lång och i 
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danskars ögon omständig. Danska ledare har mer makt och titlar är viktigare i Danmark än i 
Sverige. Danska chefer har mycket makt vid beslut och beslutsprocessen är ofta kort och 
efteråt är man mer flexibel och benägen att ändra sitt beslut. Svenskar är mer konflikträdda än 
danskar vilket leder till att svenskar tycker att den danska tonen vid exempelvis möten är 
hård. Danskar tenderar vara mer individualistiska vilket av svenskar kan uppfattas som en 
brist på sammanhållning och struktur. Från dansk sida upplevs ibland svensk kollektivism 
som ett slags förmynderi. Vid beslut verkar svenskar vara väldigt strukturerade som gör 
långsiktiga planer medan danskar agerar mer ad-hoc. 
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4 Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att göra en analytisk koppling mellan den litteratur genomgång som 
gjordes i föregående kapitel och det insamlade empiriska materialet. I analyskapitlet ska vi 
försöka följa strukturen för en beslutsprocess. Vi inleder med att diskutera vilka personer som 
engageras i beslutsprocessen sedan tittar vi på hur kunskaps- och informationsinsamling går 
till, därefter undersöker vi hur själva beslutet tas för att slutligen diskutera arbetet med 
genomförandet av beslutet. 
 
  

4.1 Vem engageras i beslutsprocessen? 
 
Nedan kommer vi under hierarki, positionsmakt och konsensus/autokratiska beslut diskutera 
de skillnader i dansk och svensk kultur som ligger till grund för vilka personer som engageras 
i beslutsprocessen. 
 

4.1.1 Hierarki  
 
I de intervjuer vi genomfört har de framkommit att danska organisationer är mer hierarkiska 
än svenska. Avståndet mellan chef och medarbetare är större i Danmark än i Sverige.  
 
Det som slog mig inledningsvis när jag började arbeta som chef för danskar och svenskar var att danska 
medarbetare har en annan syn på vad en chef är. Denna syn skiljer sig ganska markant från min, jag gillar att 
arbeta platt och vara en i teamet. Danskar har inte svårt att höra min syn på vad chefsrollen innebär men de har 
fortfarande svårt att handla efter den. På något sätt anser de att det ändå är jag som tar beslutet till slut. (Svensk 
chef) 

 
Att danska organisationer är mer hierarkiska än svenska stämmer inte överens med Hofstedes 
(1985) undersökning som visar på att Danmark har lägre maktdistans än vad Sverige har. 
Maktdistans är ett mycket komplext begrepp att undersöka och beroende på vilka frågor som 
ställs kan olika resultat komma fram. Hofstedes undersökning omfattar 50 länder och 
maktdistansindexet blir inte så talande för en undersökning av två så pass lika länder som 
Sverige och Danmark. Vi har i vår uppsats valt att lägga större vikt vid undersökningar med 
mer kvalitativ ansats. Ett exempel på en sådan undersökning är den Palludan & Persson 
(2003) genomfört som menar att en väsentlig skillnad i svensk och dansk organisationskultur 
är att de formella hierarkier inte är lika synliga i Sverige som i Danmark. Att tydligt kunna se 
hur hierarkin är uppbyggd är viktigare i Danmark eftersom det är nödvändigt att ha en tydlig 
beslutsfattare med en viss auktoritet när man inte eftersträvar att uppnå konsensus kring saker 
och ting (Palludan & Persson, 2003). Även Alvesson, Henriksson, Lind (1999) menar att 
danska företag visserligen kännetecknas av relativt låg grad av hierarki och maktdistans men 
att svenska företag har lägre grad av hierarki och maktdistans än de danska. 
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I en dansk organisation tänker jag två gånger innan jag pratar med en medarbetare långt ner i hierarkin eftersom 
det kan sticka i ögonen på denna medarbetares chef då man går om honom eller henne. Då brukar jag först gå till 
chefen. I danska organisationer är det viktigt att vara tydlig med vad man vill och vad man gör. (Svensk chef) 

 
Den danska föreställningen av en organisation är generellt sätt mer hierarkisk än den svenska 
föreställningen. I det sociala samspelet i en organisation med svenska och danska medarbetare 
ligger de olika föreställningarna till grund för handlande och tolkande. Våra undersökningar 
tyder på att svenska ledares föreställning om sig själva är mer demokratisk och man ser sig 
som en i gruppen. Denna ledarroll kan tolkas som svag av danskar då den danska 
föreställningen av en ledare är mer styrande och ledaren är en person som har mer makt än 
sina medarbetare.   
 

4.1.2 Positionsmakt 
 
Våra intervjuer tyder på att det på danska arbetsplatser är tydligare att makten ligger i vissa 
positioner, ju högre upp i hierarkin desto mer makt har du. På svenska arbetsplatser har 
naturligtvis personer högre upp i hierarkin mer makt men demokrati råder i större 
utsträckning. Personer längre ner i hierarkin har större möjlighet att vara med och påverka 
verksamheten i Sverige än i Danmark.  
 
Hierarki betyder mer i danska företag än i svenska. I svenska företag finns det organisationsscheman rent 
schematiskt uppställt men om jag som praktikant visar framfötterna och visar att jag kan mer får jag mer 
tilldelade uppgifter och förtroende. Detta tror jag skulle vara uteslutet i Danmark, där är man mer inriktad på 
titeln framför. Hon är praktikant och har inte den rätta titeln, därför kan hon inte jobba med det. Titlar är mycket 
viktiga i Danmark. (Svensk medarbetare) 
 
Att positioner inte är lika talande i Sverige som i Danmark gör att titlar inte är viktiga på 
samma sätt i Sverige som i Danmark. När en dansk medarbetare ska presentera sig görs detta 
ofta med en titel medan man i Sverige mer betonar vad man gör.  
 
Jag tycker att det finns otroligt många chefer här på Öresundsbro Konsortiet, det känns väldigt typiskt danskt. Vi 
har många mellanchefer, underdirektörer, överdirektörer, direktörer och ledningsgrupper. (Svensk medarbetare) 
  
Typiskt för danska medarbetare är att titlar är väldigt viktigt. En dansk chef är väldigt mån om, vid en 
presentation, att framhålla sin titel. Medan vi svenskar mer betonar vad vi arbetar med säger dansken att han/hon 
är direktör.  I Danmark är det viktigt att ha en titel, den tyder på att man har arbetat hårt och det får man lov att 
vara stolt över. (Svensk chef) 
 

Dessa iakttagelser stämmer väl överens med Hofstedes (1985) teori om att Danmark har ett 
högre maskulinitetsindex än Sverige. I Hofstedes undersökning står maskulinitet för 
självhävdelse och inriktning mot materiella värden som till exempel pengar. Enligt Gaunt & 
Lövgren (1984) är jantelagen ett utmärkande drag i den svenska kulturen, som uppfordrar folk 
att hålla en utjämnande attityd och inte tro att man är för mer än någon annan. Informalitet är 
ett viktigt begrepp för svensk kultur och ledarskap (Källström, 1995). 
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Det är väldigt mycket chefshierarki på Öresundsbro Konsortiet som jag inte känner igen från andra svenska 
företag som jag har arbetat på. Så fort du har lite ansvar här kan du kalla dig för chef eller får titeln chef. (Svensk 
medarbetare)  
 
Danska organisationer är ofta mer hierarkiska. Inledningsvis när jag började på morgonen var jag mycket 
förvånad när den danska vaktmästaren hälsade mig med en bugning och sade ”God morgen direktøren.” (Svensk 
chef) 
 

I Danmark och Sverige finns det olika föreställningar över vad titlar betyder, detta gör att man 
tolkar och handlar olika. I Danmark får man gärna var stolt över sin titel medan detta i 
svenskars ögon verkar självhävdande. I Sverige ska man gärna hålla tyst om framgång och 
hålla en utjämnande attityd. När beslut ska tas kommer de olika föreställningarna kring 
hierarki och titlar att göra att svenskar och danskar handlar och tolkar beslutsituationen olika.  
 

4.1.3 Konsensus/autokratiska beslut 
 
Vid våra intervjuer har det framkommit att danska medarbetare ibland upplever det 
frustrerande att de svenska beslutsprocesserna är så långa och omständiga. Danskarna är vana 
vid att det är chefen som tar beslutet och denna process går i regel mycket snabbare än den 
svenska konsensusinriktade processen. Internationellt sett är svenska organisationer kända för 
sina långa och konsensusinriktade beslutsprocesser. Enligt Edström & Jönsson (1998) är 
strävan efter konsensus och att leda genom idéer ett utmärkande särdrag för svensk ledarstil. I 
svenska företag är det vanligt att man ser på gruppen som en problemlösningsgrupp vars 
uppgift är att diskutera sig fram till en bra lösning (Edström & Jönsson, 1998). Vid en 
beslutsprocess söker svenskarna konsensus, de önskar att alla ska vara överens och att 
samförstånd ska råda (Källström, Daun, Edström & Jönsson m.fl.).  
 
Danskere overtager nemmere styrningen på et møde, eftersom svenskere gerne vil vende på tingene flere gange. 
Danskere tager mere plads, ingen tier stille før chefen siger til (Dansk chef).  
 
Källström (1995) menar att strävan efter konsensus kan ses som en rädsla för konflikter men 
kanske också en kulturellt inlärd blyghet.  
 
Svenskarna söker alltid konsensus och fokuserar mycket på samförstånd och delaktighet. I Danmark är man van 
vid att chefen bestämmer och medarbetarna lyder. Danskar tycker ibland att svenskar inte vågar ta konflikter 
men så är det inte, vi har bara en annan kultur. Det tar längre tid för svenskar att besluta men när det väl beslutas 
om något är det välförankrat i organisationen. När beslutet är taget är det uppenbart för svenskarna vilka regler 
som gäller. (Svensk chef) 

 
För svenskar är ett möte mer ett diskussionsforum medan man i Danmark mer är fokuserade 
på att ta snabba beslut. Denna observation stämmer väl överens med Edström och Jönssons 
(1998) iakttagelse att utländska deltagare ofta anser att svenska möten har inneburit en 
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intressant diskussion och att de har en vag känsla av att något borde göras men inte vad och 
av vem.   
 
Jeg var som alene dansker til et møde i Sverige en fredag eftermiddag. Der kan jeg huske at jeg var meget 
overrasket over at der ikke kom noget ud af det møde, det var hyggesnak. Og så på efterføljende møde tog man 
så fat på opgaverne. Der skulle slet ikke traffes nogle beslutninger i første omgang vi skulle bare hygge snakke 
lidt og jeg tænkte det er fredagefterermiddag jeg vil gerne hjem til min familie. Jeg tror at man tit ska vende det 
hele en gang til för man kan træffe en beslutning hvor man i Danmark sagtens kan sige så gør vi sådan og så gør 
man det. (Dansk chef)  

 
Den effektive beslutsfattaren uppmuntrar enligt Drucker (1975) till åsiktsbildning och 
åsiktsbrytningar. I Sverige där konsensus vid beslut uppfattas som viktigt får många personer 
komma till tals. Enligt våra intervjuer lägger danskarna inte så stor vikt vid konsensus utan 
det är chefen som bestämmer. Våra intervjuer tyder dock på att åsiktsbildning sker mer 
spontant i Danmark, chefen kanske inte direkt frågar medarbetarna vad de anser men 
underordnade kommunicerar mer omedelbart och anser sig få utlopp för sina åsikter ändå. 
Danskar är snabbare på att ta beslut men de kan också ändra sig snabbt.  
 
En dansk chef lyssnar på sina medarbetare men när det kommer till beslut tas detta av chefen. 
Detta märkte vi vid den observation som vi genomförde av en svensk dansk 
marknadsavdelning där den danska chefen visserligen lyssnade på vad andra tyckte men 
avslutade med att konstatera vad som gällde. Det är viktigt att veta när det är dags att sätta 
punkt. En för lång diskussion kring ett beslut är resursslöseri och en för kort diskussion leder 
till att vissa åsikter inte kommer fram (Garvin, 2001). Några av de svenska medarbetare som 
vi har intervjuat anser att de inte alltid får komma till tals vid beslut med en dansk chef och 
danska medarbetare tycker att den svenska beslutsprocessen är onödigt lång och omständig.  
 
Det är mycket ”vi” i Sverige, mera ”jag” i Danmark (Holmqvist, 1993, s.140). 

 
Enligt Holmqvist (1993) är individen i Danmark viktigare än kollektivet. Samhället i 
Danmark är i större utsträckning till för individen än individen för samhället. Hofstedes 
undersökning visar att både Sverige och Danmark har hög individualismpoäng dock att 
Danmarks är något högre (Hofstede, 1991). Detta märks när beslut ska tas, i Sverige är man 
väldigt mån om att alla ska stå bakom beslutet. Av danskar kan kollektivism upplevas som 
förmynderi medan svenskar ibland kan uppfatta individualism som brist på gemenskap och 
struktur (Palludan & Persson, 2003). 
 
Enligt våra intervjuer uppfattar svenska chefer gärna sig själva som jämlika sina 
underordnade. Många svenska medarbetare menar att de svenska företagen ligger långt 
framme med sitt demokratiska arbetssätt. Av danska medarbetare kan svenska chefer ibland 
uppfattas som lite svaga då de uppfattas som handlingsförlamade. De olika ledarskapsstilarna 
leder ibland till förvåning och det finns en stereotyp bild av den svenska chefen som naivt 
blåögd (Oxford Research, 1998). Enligt våra intervjuer uppfattar svenskar en lång 
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tidsförbrukning vid ett beslut som grundlighet och eftertänksamhet medan det i danskarnas 
ögon verkar vara ineffektivt och långsamt. Däremot tyder snabba beslut i Danmark på 
handlingskraft och effektivitet. I Sverige tolkas snabba beslut som ytlighet och slarv. Till 
grund för dessa tolkningar ligger olika föreställningar om beslutsprocesser vilket även gör att 
man handlar på olika sätt när beslut ska tas. En föreställning som skiljer sig åt är att det inte 
finns samma tro på det ”objektiva” i Danmark som det gör i Sverige. När man i Sverige har 
diskuterat fram till hur något är, kommer dansken fortsätta att ha synpunkter. Att försöka 
uppnå konsensus som man i Sverige anser vara mest demokratiskt kan i danskens ögon ses 
som förtryck av åsikter (Palludan & Persson, 2003). Av danska medarbetare upplevs ibland de 
långa kollektiva beslutsprocesserna som en slags förmynderi. Den mer individualistiska 
beslutsprocessen ses av svenska medarbetare som brist på gemenskap. Denna skillnad i 
föreställningarna gör att man handlar och tolkar på olika sätt i Danmark och Sverige när man 
ska nå ett beslut. 
 
 

4.2 Hur samlas kunskap och information in?  
 
Efter att man har beslutat vilka personer som är engagerade i en beslutsprocess är det 
intressant att undersöka hur väl dessa personer förbereder ett beslut, hur mycket information 
och kunskap som samlas in innan beslutet tas. Detta ska vi undersöka med hjälp av att titta på 
hur föreställningar kring osäkerhetsundvikande och planeringshorisont ser ut i dansk och 
svensk kultur. 
 

4.2.1 Osäkerhetsundvikande 
 
När ett beslut ska tas är det intressant att se hur osäkerhetsundvikande beslutet är och om detta 
skiljer sig mellan Danmark och Sverige. Definition av dimensionen osäkerhetsundvikande är i 
hur hög grad medlemmarna i en kultur känner sig hotade av osäkra eller okända situationer 
(Hofstede, 1991). Värdena för dimensionen osäkerhetsundvikande visar att Sverige tätt följt 
av Danmark ligger långt ner på listan. Att svenskar undviker osäkerhet i större utsträckning 
kan man märka i beslutsprocessen som är längre i Sverige än i Danmark. Man tar mer 
långsiktiga beslut som man följer och dessa är välförankrade bland medarbetarna för att 
minska osäkerheten.  
 
Svenskerne er sådan meget at hvis der opstår et problem er det vigtigt for dem at vi holder et møde/telefonmøde 
med de indblandade hvor de så ringer mig op og sidder seks man på linien eller hvor mange de nu er for at 
diskutere. Hvor projektlederen eller hvem det nu er i Danmark sagtens kan ta den besluttning tilbage til 
baglandet. (Dansk chef) 

 
Danskarna verkar enligt oss generellt sett vara mer dynamiska och flexibla. De överväger som 
regel inte lika noggrant innan en plan sätts i verket och kan om planen inte fungerar lägga om 
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kursen. Svenskarna går ofta betydligt försiktigare till väga. Planer fastställs först efter att man 
har begrundat alla fakta och sedan håller man sig till dessa.  
 
Svenskar tar ut svängarna innan ett beslut medan danskarna gör det efteråt. (Svensk medarbetare) 
 

Eftersom den svenska beslutsprocessen är längre och man utvärderar fler alternativ innan man 
tar beslut anser vi att den svenska beslutsprocessen inledningsvis är mer rationell. Den danska 
beslutsprocessen är initialt snabbare och mindre rationell och påminner mer om garbage-can 
modellen (March & Olsen, 1976). Denna modell menar att beslutstillfällen i organisationer 
kan liknas vid en soptunna där olika problem och lösningar har slängts i av deltagarna i 
beslutsprocessen. Beslut fattas när lösningar, problem, beslutsfattare och beslutstillfälle möts. 
Utfallet av beslutsprocessen blir då till viss del slumpartad, beroende på innehållet i 
soptunnan samt vilka delar som möts. Lösningarna och problemen förs in i processen via de 
människor som deltar i den. I Danmark där chefen har större makt vid beslutsprocessen är 
resultaten väldigt beroende av beslutsfattaren. Beslutsprocessen blir mer slumpartad i 
Danmark då inte så många människor involveras behöver den inte planeras så lång tid i förväg 
och processen blir inte lika synlig i organisationen.  
 
Eftersom den danska beslutsprocessen inte är lika lång och omständig som den svenska kan 
man lätt ändra ett fastlagt beslut. Detta gör att den danska beslutsprocessen är mer rationell 
efteråt när beslutet är taget och man är beredd att ändra sitt beslut. Då beslutet gäller framtida 
handlingar uppstår lätt osäkerhet. Normativ beslutsteori föreslår att man ska följa den 
rationella beslutsprocessen för att lösa detta problem. I praktiken är det mycket svårt att följa 
dessa råd då det är svårt att fastställa framtida följder. Istället för att planera i detalj innan 
beslutet ska tas är danskarna mer flexibla att ändra sitt beslut i takt med att man inser hur 
verkligheten formar sig. 
 
Drucker (1975) menar att ingen effektiv beslutsfattare utgår från fakta utan från åsikter. Han 
menar att det rätta beslutet växer fram ur en sammanstötning av olika uppfattningar och en 
noggrann granskning av konkurrerande alternativ. Danska beslutsfattare verkar inte granska 
konkurrerande alternativ på samma noggranna sätt som svenska beslutsfattare då den svenska 
beslutsprocessen är längre än den danska. Danskar är mer inriktade på snabba beslut medan 
man i Sverige är mer försiktiga initialt. Sammanstötningar av olika uppfattningar får större 
utrymme i den svenska beslutsprocessen där fler medarbetare bjuds in och där man 
eftersträvar konsensus. Däremot upplevs danskar enligt våra intervjuer som mer pragmatiska 
och uttalar oftare sina synpunkter spontant.  
 

4.2.2 Planeringshorisont 
 
Svenskar är mer strukturerade, gör riskanalyser och långsiktiga planer som sedan följs. Den 
svenska strukturen kan vara ett av skälen till att svenskar ses som byråkratiska och fyrkantiga 
av danskar. Danskar tar beslut mer ad-hoc, är mer flexibla och tar vara på de små 
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möjligheterna som dyker upp längs vägen (Oxford Research, 1998). Enligt oss tycks det 
svenska tillvägagångssättet vara att efter noggrant övervägande hålla sig till den plan man 
initialt fastställt medan det i Danmark är vanligare att ändra sig med tiden. Danskarna anses 
av sina svenska kollegor vara mer provisoriska.  
 
Under byggtiden försökte man utnyttja de skillnaderna som fanns mellan nationaliteterna och ta det bästa från 
båda världar. Svenskarna var mer strukturerade, gjorde riskanalyser och långsiktiga planer. De långsiktiga 
planerna gör ofta att man missar de små möjligheterna och man är inte flexibel på samma sätt. Dansken är inte så 
strukturerad men ser de små möjligheterna. Tillsammans kunde vi bli bättre, detta märkte vi till exempel vid 
förhandlingar och uppköp. (Svensk chef) 
 
Vid ett av de första mötena med de medarbetare som var ansvariga för olika delprojekt i Öresundsbrons 
byggande frågade jag en dansk medarbetare hur man låg till i förhållande till budgeten. Varav den danska 
medarbetaren svarade Budget? En bro koster hvad en bro koster. Som svensk blir man lite kallsvetting när man 
får ett sådant svar. (Svensk chef) 

 
I Danmark er man ikke vant til at følge vejen til punkt og prikke uden man bevæger sig lidt mer zickzack-agtigt, 
tar chancen når den opstår og agerer mere fleksibelt. Der opstår somme tider en konflikt hvor danskerne gerne 
vil svinge ud mens svenskerne anser at man skal holde sig på vejen. (Dansk chef) 
 
I Danmark och Sverige har man olika planeringshorisonter, i Danmark har man en mer 
avslappnad föreställning att saker löser sig efter hand. Detta gör att man handlar mer ad-hoc 
och flexibelt. I Sverige verkar man vara mer osäkerhetsundvikande och man blickar längre i 
planeringsstadiet än vad danskarna gör.  
 
  

4.3 Beslutsfattande vid möte  
 
När man har engagerat de personer och samlat in den kunskap och information man behöver 
för att ta ett beslut är det intressant att undersöka hur man går till väga för att ta själva 
beslutet. För att undersöka om detta förfarande skiljer sig mellan svenska och danska 
medarbetare ska vi undersöka vilka kulturella olikheter som finns mellan svenskar och 
danskar som kan inverka. 
 

4.3.1 Struktur/spontanitet 
 
Enligt våra intervjuer och vår observation verkar svenska möten vara lite mer strukturerade än 
danska, dagordningen betas av punkt för punkt och beslut ”klubbas” igenom. Den danska 
stilen är mer tillbakalutad och går något fel finns det alltid utrymme för ändring.  
 
Jag tror att svenskar mer följer regelboken och vill verkligen vara säkra på att de har gjort allting rätt och vill inte 
lämna något åt slumpen.  Jag vill gärna att man diskuterar fråga ett, tar ett beslut och sedan tar man fråga två. Då 
vet man att det här var beslutet. Så är inte mötena här utan alla pratar om allting och då sitter man där och vet 
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inte om det blev bestämt något eller om man bara sitter och diskuterar. Som svensk vill man ha mer struktur. 
(Svensk medarbetare)  

 
Enligt många av våra litteraturkällor (Oxford Research, 1998, Daun, 1989, Källström, 1995, 
m.fl.) tycks svensken i högre grad vara normbunden, auktoritetstrogen och sägs klamra sig 
fast vid sina regler och system bland annat på möten. De verkar i danskarnas ögon obefogat 
försiktiga och anses ofta vara mycket stela och tröga att förhandla med. Denna bild av 
svensken verkar finnas i de flesta litteraturkällor som finns över svensk kultur och mentalitet. 
Enligt några av våra intervjuer finns det en skillnad i svensk och dansk mötesstruktur men den 
är ofta inte särskilt stor. Många av de danska medarbetarna menar att de trodde att skillnaden 
var mycket större innan de började samarbeta med svenskar. Både svenskarna och danskarna 
som vi har intervjuat menar att strukturen på mötena är ganska lika.  
 

4.3.2 Kommunikation 
 
I våra intervjuer har det framkommit att det är större dialog och friare kommunikation i 
Danmark och danskarna ifrågasätter mer och följer inte reglerna på samma ofria sätt som de 
anser att svenskarna gör.  
 
Det virker som om der er en mere direkte kommunikation blandt danske medarbejdere. Chefen får direkte 
besked når man ikke synes om et forslag. Det virker som om svenske medarbejdere går og funderer og kommer 
måske med et synspunkt på et møde, og så er det velformuleret og velgennemtænkt, men da kan det jo allerede 
være for sent. (Dansk chef).  

 
Min erfarenhet säger att de flesta danskar är väldigt på hugget att ta för sig, fånga in arbetsuppgifter. De säger 
det gör jag, det tar jag hand om, det fixar jag. Vi svenskar funderar och reflekterar oftare innan vi agerar. Det är 
en stor skillnad, danskar kastar sig in i något ibland med all rätt men andra gånger för sakens skull. Man tar 
chansen och fixar man det inte reflektera man nog inte så mycket över det, åtminstone reflektera man inte så 
mycket över det just då när man övertar bollen. Det löser man säkert, om inte kan man ta hjälp av någon annan 
som hjälper en på vägen. ”Talar först och tänker sedan” medan svenskar tänker noga innan man säger något. 
(Svensk chef)  
 
Danskerne taler frit og kommunicerer på en mere umiddelbar måde. Svenskerne afventer og undersøger hvor 
langt diskussionen er kommet inden de kommer med nye indlæg. Svenskerne afslutter mødet med sine 
synspunkter. De lytter og fornemmer stemningen inden de agerer. Danskere er mere hierakiske, men 
kommunicerer mere ligefrem. (Dansk chef) 
  

 När marknadschefen var försenad till det observerade ledningsgruppsmötet tog en dansk man 
direkt ledningen och föreslog vad man skulle börja diskutera. Tydligt var under detta möte att 
danskarna tog större plats att de hade fler synpunkter och gärna sa emot de andra 
medarbetarna på mötet. Daun (1989) menar att det är typiskt svenskar att de gärna undviker 
samtalsämnen där meningarna är delade. Det är framför allt i situationer, där det finns en 
önskan om vänskaplighet och sympati som till exempel på en arbetsplats, som många 
svenskar uppfattar öppna meningsmotsättningar som otrevligt. För svenskar kan det upplevas 
som att om man inte lyckas skapa samförstånd är det lika bra att vara tyst (Källström, 1995). 
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Våra intervjuer och vår observation tyder på att denna föreställning upplevs annorlunda bland 
danskar, om man är överens ger en diskussion ingenting. På det observerade mötet var det 
tydligt att de danska medarbetarna mer ifrågasatte och uttalade sig kritiskt mot sina kollegor.  
 
Danskar är ofta väldigt pragmatiska och ser de en chans att uttala sin mening så gör de det. Dansk 
kommunikation är rakare och det kan ibland kännas som ett knytslag i mellangärdet. Det humoristiska sättet kan 
tendera att vara aningens brutalt ibland. (Svensk chef) 
 
Svenskar är reflekterande och tänker innan de säger något. Det kan upplevas av svenskar att 
man vid ett möte med en dansk chef inte får något serverat på en silverbricka utan man måste 
ta för sig. Denna iakttagelse stämmer väl överens med rapporten Virksomhederne og 
Öresundsregionen där man kommit fram till att danskarna är mera spontana i sin 
kommunikation än svenskarna (Oxford Research, 1998).  
 
På ett större möte där till exempel ledningen ska ge information till alla medarbetare som arbetar på företaget 
och efteråt frågar om någon har några frågor, så är det väldigt sällan någon svensk medarbetare som har någon 
fråga. Till 99 % är det danska medarbetare som ställer frågor. (Svensk chef) 

 
På det observerade mötet avvaktade svenskarna och undersökte hur långt diskussionen hade 
kommit innan de kom med sina inlägg, de lyssnade av läget innan de agerade. Enligt våra 
intervjuer kan det uppfattas bland svenskar att danskarna ibland drar en diskussion en vända 
till bara för att säga något. För danskarna behandlas saker medan de diskuteras medan man i 
Sverige ofta förbereder en fråga som man sätter sig in i som sedan tas upp till diskussion. 
Daun (1989) menar att fåordigheten i Sverige är en konsekvens av tendensen att tänka sig för 
innan man säger något. Denna tendens verkar inte finnas i Danmark på samma sätt. När man i 
Sverige har sagt något förväntas man stå fast vid detta. I våra undersökningar har vi märkt att 
danskarna är mer impulsiva medan svenskarna är mer välorganiserade och inte så spontana. 
Detta märktes vid det möte vi observerade men också vid våra intervjuer. Svenskarna tänker 
sig mera för innan de svarar på frågor eller kommenterar någon annans synpunkt på ett möte. 
Alvessons, Henriksson och Lind (1999) menar att svenskar lär innan de agerar och danskar lär 
medan de agerar. Det leder till att chefens nationalitet har stor inverkan på beslutsprocessens 
tempo och genomarbetningen av beslut. 
 
Om någon slänger ut en idé kanske vi svenskar börjar tänka vad betyder det här för mig, och min avdelning, om 
en vecka om ett år medan danskarna tycker något direkt. Danskar är mer spontana med kommentarer och är 
bättre på att tycka något. Danskar tycker och tänker något direkt och säger detta rakt ut. Svenskar funderar en 
stund, en dag en vecka och återkommer med sina synpunkter vid ett senare tillfälle. (Svensk chef)  
 

Svenskarna var vid det observerade mötet mer artiga, vid ett par tillfällen räckte de upp 
handen för att markera att de ville säga något och de väntade alltid till folk hade pratat färdigt 
innan de kom med sina inlägg. Danskarna pratade utan att ta så mycket hänsyn till om folk 
var färdiga eller om någon annan försökte säga något och avbröt ofta sina kollegor. I början 
av marknadsledningsgruppen arbete var de språkliga problemen en barriär och det uppstod 
ofta missförstånd mellan danskar och svenskar. Medan svenskar uppfattades som mycket 
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hövliga uppfattades danskar som lite arroganta som mitt under ett möte kunde tända en 
cigarett utan att fråga om detta var ok. 
 
Svenskere er mere høflige nogle gange for høflige f.ex. var der nogle gange de ikke turde spørge om der de var 
noget de ikke forstod under et møde. Der er meget, meget få danskere som ville forlade et møde uden at førstå 
noget men det kan du finde svenskere der gør. Så kommer de bagefter og spørger hvad betød det der og hvad 
menede du der og så videre. Der kommer den der pænhed som findes blandt svenskere op. (Dansk chef ) 
 

Våra undersökningar tyder på att danskar tar för sig mer vid möten och de hörs oftare. 
Svenskar pratar dock ofta längre när de väl pratar. Svenskarna är ofta väl förberedda när de 
väljer att prata och har samlat på sig ett antal synpunkter medan danskar ofta bara har en 
kommentar eller synpunkt åt gången. 
 
Danskar är mer öppna och vågar ta för sig medan svenskar när de väl blir tillfrågade kan svara hur brett som 
helst för då har de verkligen suttit och väntat jätte länge. Danskar svarar exakt på frågan men hela tiden, de vågar 
ta för sig oftare. Danskar hörs oftare men inte lika länge som svenskar när de väl kommer till tals. (Svensk 
medarbetare) 

 
Vid vår observation av en svensk dansk marknadsavdelning vid ett veckomöte märkte vi att 
svenskar tenderar att mera fråga när de vill leda en diskussion någonstans, de fiskar lite efter 
de andras åsikter innan de kommer med sina egna. Danskarna konstaterar och är mer beredda 
på mothugg och dialog. Vid mötet var marknadschefen inledningsvis inte närvarande. När han 
efter ca 15 minuter kommer in i mötet märks det en markant tempoökning. Där 
diskussionerna tidigare kunde bli långa går nu chefen in och bryter med kommentarer som –
Jeg vil ha det sådan! Trots att det nästan är lika många svenskar som danskar på mötet är 
lejonparten av det språk som hörs danska. Danskarna hade ofta mer än en kommentar på varje 
punkt som diskuterades. Den stora skillnaden är att chefen nu ofta får det sista ordet och efter 
att han har satt punkt kommer det inga fler kommentarer utan man går vidare till nästa punkt. 
Diskussionerna avslutas ofta med att marknadschefen säger ”så gør vi sådan her”, eller ”nu holder 

vi op med at dikutere dette punkt”. 
 
Vi tror att den gemensamma föreställningen bland danskar och svenskar skiljer sig en del åt 
vad det gäller kommunikation vid beslutsfattande och möten. Enligt våra intervjuer upplever 
inte danskar det som något negativt att motargumentera och avbryta varandra i en diskussion 
utan mer som ett uttryck för engagemang, en vilja att hjälpa och en önskan om att blåsa liv i 
en diskussion. Att avbryta ses av svenskar som något oartigt. Av svenskar upplevs danskar 
tycka och tänka något direkt, vilket ibland kan tolkas som att danskar inte är så 
eftertänksamma. Dessa är några av de föreställningar som finns som skiljer danskars och 
svenskars handlande och tolkande vid beslutsfattandet. 
 
  

4.4 Hur genomförs beslutet? 
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Efter beslutet är taget startar arbetet med genomförandet av beslutet. Vem som genomför 
beslutet och hur det görs är naturligtvis beroende på hur de andra delarna i processen har 
behandlats. Vi vill nedan undersöka hur genomförandet av beslutet skiljer sig åt för danska 
och svenska medarbetare. 
 

4.4.1 Ansvar vid beslut 
 
Ett beslut ger ansvar till dem eller den som fattat beslutet. Jackall (1988) menar att för att bli 
framgångsrik på ett företag måste man undvika beslut så långt som möjligt eller involvera så 
många som möjligt i beslutet. I Sverige är målet att beslutsprocessen ska sluta i samförstånd 
vilket ger alla de inblandade ansvar. Om det bara finns en beslutsfattare har denna person hela 
ansvaret och om alla gemensamt har tagit beslutet är det ingen som har ansvaret (Brunsson, 
1998). Som vi tidigare skrev verkar danska chefer ta de flesta beslut. I Danmark är 
beslutsprocessen många gånger mindre synlig genom att man till exempel undviker formella 
beslutsprocesser. Dessutom visar chefen att han inte är särskilt bunden till beslutet genom att 
han/hon lätt kan ändra sig.  
 
Den danska mentaliteten är mer att chefen bestämmer och de andra lyder. Besluten är inte genomarbetade på 
samma sätt vilket leder till att de som arbetar under gör som de vill, de kör med sina egna spelregler. (Svensk 
chef) 
 
Enligt våra intervjuer och vår observation har svenska medarbetare när de nått till den punkt 
som danskarna kallar beslutsfattandet nått in i handlingsstadiet. Svenskarna behöver inte slösa 
bort tid att förklara beslutet till berörda människor och få dem att arbeta med att verkställa 
beslutet då de oftast varit med i beslutsprocessen. Under processens lopp har det gjorts klart 
var i organisationen man välkomnar beslutet och var det väcker motstånd. Det tar längre tid 
för svenskar att besluta men när beslut väl är taget är det välförankrat i organisationen och det 
är uppenbart för svenskarna vilka regler som gäller. Enligt Amundsen (2003) styrks 
implementeringen av ett beslut med hjälp av ökad medbestämmande i en tidig fas av 
beslutsprocessen. Efter ett konsensus fattat beslut har ledaren rätt att kräva fullständig lojalitet 
av sina medarbetare utifrån det fattade beslutet (Källström, 1995). I danska organisationer är 
det vanligare att chefen bestämmer och de andra lyder. Enligt våra intervjuer menar många att 
danska chefer fattar beslut och lämnar sedan över genomförandet till medarbetarna, det är då 
helt och hållet medarbetarnas sak att lösa uppgiften. Besluten är inte genomarbetade på 
samma sätt vilket leder till att de som arbetar under gör som de vill och kör med sina egna 
spelregler. Den danska chefen är visserligen beredd att diskutera arbetsuppgiften om det 
skulle behövas men förväntar sig att medarbetaren ska lösa uppgiften. Förankring tar tid men 
leder till ökad lojalitet, bättre grundlag för förnuftiga beslut vilket leder till bättre resultat 
(Amundsen, 2003).  
 
Jag har en känsla av att danska chefer släpper bollen lite tidigare. Man får veta att det här ska jag göra men inte 
mer. Vid beslut kommer inte en dansk chef och frågar dig vad du anser i frågan. Å andra sidan är danska chefer 
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inte så prestigefulla de kan lätt ändra sig om det inte blir bra. Danska chefer är mer beredda på mothugg, om 
ingen säger något blir det som chefen tänkt men om det blir mothugg kan han/hon lätt ändra sig. (Svensk chef)  

 
Svenska chefer är mer med i arbetsprocessen att lösa uppgiften än vad en dansk chef är tyder 
de intervjuer som vi har genomfört på. En svensk chef undersöker hur det går för ett visst 
projekt medan en dansk väntar på att det ska slutföras. Utifrån Sandberg & Targama (1998) 
kan man säga att svenska chefer agerar mer utifrån ledning med fokus på arbetssätt.  Där 
chefen är mer delaktig i hur arbetsuppgiften löses. Danska chefer arbetar mer utifrån ledning 
med fokus på utfallet, det vill säga chefen bestämmer enhälligt vad medarbetaren ska göra och 
sedan är det upp till henne/honom att lösa uppgiften. Enligt Sandbergs och Targamas skulle 
en chef med fokus på utfall agera mer coach än ledare vilket inte stämmer med de 
undersökningar som vi har genomfört och tagit del av. Våra undersökningar tyder på att 
svenska chefer arbetar mindre hierarkiskt och mer som coach än som chef i traditionell 
bemärkelse. Detta eftersom de tycker att alla är med i beslutsprocessen och att skillnaden inte 
är så stor mellan chef och medarbetare. I Sverige har medarbetare utan ledaransvar ett större 
ansvar och möjlighet att påverka beslut än sina danska motsvarigheter. Alla beslut måste inte 
tas av chefen vilket gör att medarbetare är mer delaktiga i att hantera de problem som uppstår. 
Den svenska konsensusinriktade beslutsprocessen tar längre tid men innesluter fler 
medarbetare vilket tvingar alla att identifiera och hantera problem. När man har varit delaktig 
i en beslutsprocess så är det tydligare för de personer som är delaktiga i genomförandet varför 
man ska genomföra en viss arbetsuppgift. Och förståelsen inför arbetsuppgiften ökar. Svensk 
ledarstil är i en internationell jämförelse mer otydlig och oprecis. Styrning sker genom att man 
har samma uppfattning av vad problemet är snarare än genom direkt order (Edström & 
Jönsson, 1998).  
 
Danska medarbetare anser sig vara mer fria i sitt arbete där man kan gå runt regler och beslut 
så länge arbetet blir gjort på bästa sätt. Denna frihet som följer av ett enhälligt beslut som inte 
är så väl bearbetat bland medarbetarna gör att danskar känner sig mer självständiga i 
genomförandet. Danskar menar att svenskar ofta har en högre auktoritetstro medan de själva 
är mer fria (Oxford research, 1998). Detta beror enligt våra intervjuer bland annat på att 
svenskar följer beslut slaviskt medan man i Danmark mer självständigt kan lösa en uppgift 
bara resultatet blir som önskat.  
 
 

4.5 Vad vi har kommit fram till 
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det finns skillnader mellan svenskar och 
danskar vid beslutsfattande. Bilden av svensk och dansk kultur som målats upp i den litteratur 
vi tillgodogjort oss stämmer ganska väl överens med den bild vi själva lyckats skapa genom 
de intervjuer och den observation som vi har genomfört. I Danmark råder det en större 
maktdistans än i Sverige vilket leder till att beslutsfattande ofta sker snabbare i Danmark än i 
Sverige. Den längre beslutsprocessen i Sverige återspeglas även när man undersöker 
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osäkerhetsundvikande. Svenskar är mer noggranna med att förbereda för eventualiteter än vad 
danskar är och planerar gärna flera steg framåt i processen medan danskar tar saker som de 
kommer och ändrar sig längs vägen. Sättet att agera på vid beslutsfattandet skiljer sig mellan 
länderna, danskar är ofta mer rakt på sak och på hugget, de visar gärna framfötterna. Svenskar 
väntar hellre på sin tur för att prata och har då noga tänkt igenom sina synpunkter och åsikter. 
Svenskarna har ofta vridit och vänt på en synpunkt innan den framförs medan danskar snarare 
försöker slänga fram så många förslag som möjligt för att åhörarna ska kunna kommentera.  
 
En intressant iakttagelse under våra intervjuer var att danskar alltid pratade positivt om det 
danska sättet att till exempel besluta medan svenskarna gjorde samma sak om det svenska. 
Många av de personer vi intervjuade upplever inte att skillnaderna är så stora som de trodde 
innan de började arbeta med kollegor från andra sidan sundet. För varje dag som går blir det 
enklare och enklare med samarbetet. Många av de stereotypa bilder som finns om danskar och 
svenskar har man i och med ett samarbete lyckats slå hål på, samtidigt som många personer 
menar att det är lätt att observera det man förväntar sig. Om en undersökning liknande den vi 
har gjort mellan svenskar och danskar skulle göras mellan skåningar och norrlänningar skulle 
man säkerligen kunna hitta många skillnader. Det hade varit intressant att läsa utredningar 
som tar fasta på de likheter som finns mellan Sverige och Danmark. En sådan bild hade varit 
ett bra bidrag tror vi för att väga upp alla de skillnader som finns beskrivna i diverse olika 
böcker och utredningar om svensk och dansk kultur och då även i denna uppsats.  
 
Då vår uppsats har sitt ursprung i skillnader är det inte så konstigt att dessa har fått uppta 
lejonparten av arbetet. Vi vill dock poängtera att det finns en hel del likheter mellan svenskar 
och danskar samt att de skillnader vi har identifierat inte är universella utan kan variera 
mellan individer. Det hade varit intressant att sätta svensk och danska beslutsprocess i ett 
större sammanhang och se hur olika eller lika dessa processer är i en internationell jämförelse.  
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5 Slutsatser 
 
Syftet med denna magisteruppsats har varit att undersöka om och i sådana fall hur danskar 
och svenskar skiljer sig åt vid beslutsfattande. Med hjälp av litteraturstudier, intervjuer och en 
observation har vi identifierat en rad skillnader mellan svenskt och danskt beslutsfattande. 
Med detta inte sagt att alla danskar agerar på ett visst sätt och att alla svenskar agerar på ett 
annat. Självklart finns det individuella skillnader och det finns svenskar som agerar på ett 
typiskt danskt sätt samtidigt som det finns danskar som arbetar utifrån ett svenskt sätt. Viktigt 
att ha i åtanke är att våra slutsatser bygger på bilder från ett fåtal människors uppfattning av 
svensk danskt beslutsfattande, som dessutom är tolkat ur vårt perspektiv. Vi tror dock ändå att 
de skillnader som vi har hittat i svenskt och danskt beslutsfattande kan vara intressanta för 
personer med professionellt utbyte över Öresund. Mycket av detta gäller säkerligen inte bara 
samarbete på arbetsplatsen utan är aktuellt i flera typer av svensk danska relationer. Som vi 
sade inledningsvis är vår ambition inte att bevisa något utan att visa på något.  
 

5.1 Platta/hierarkiska organisationer 
 
Danska organisationer är mer hierarkiska än svenska på så sätt att danska chefer har mer makt 
vid beslutsfattande än deras svenska kollegor. Titlar spelar större roll i Danmark och titlarna 
är oftast väldigt talande för vad en person gör och vilka befogenheter han/hon har. Samtidigt 
som danska företag är mer hierarkiska är svenska medarbetare mer auktoritetstrogna. Danska 
chefer anses inte vara så prestigefulla och kan lätt ändra sina synpunkter och åsikter om de 
visar sig vara fel eller om medarbetare argumenterar mot dem. Begreppet hierarki är inte helt 
självklart, och den entydiga bild som många författare har målat upp av danska organisationer 
som mycket mer hierarkiska än svenska stämmer inte helt överens med våra resultat. Då 
danska medarbetare anses vara mer pragmatiska och mer fria i sitt arbetsutförande.  
 
 

5.2 Konsensus/autokratiska beslut 
 
I svenska företag är det viktigt att försöka få med alla inblandade i ett beslut och man 
eftersträvar konsensus. En fråga kan, enligt danskar, diskuteras fram och tillbaka i evinnerlig 
tid för att alla inblandade i slutändan ska tycka samma sak. I Danmark är beslutsprocessen 
snabbare. I Danmark finns inte samma tro på det ”objektiva” som det gör i Sverige. När man i 
Sverige har diskuterat fram till hur något är, kommer dansken fortsätta att ha synpunkter. Att 
försöka uppnå konsensus som man i Sverige anser vara mest demokratiskt kan i danskens 
ögon ses som åsiktsförtryck. Svenskar anser att en lång beslutsprocess tyder på grundlighet 
medan danskar tolkar den som ineffektiv. Snabba beslut tyder i Danmark på handlingskraft 
och i Sverige på slarv. 
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Då man i Danmark inte har samma föreställning om att ”rätt” beslut nås genom konsensus, får 
chefen automatiskt en starkare roll då det är tydligare att det är han/hon som bestämmer. En 
svensk chef ser sig gärna mer som en del av gruppen. Det ska inte vara någon stor skillnad 
mellan honom/henne och de underordnade. I Danmark är det ofta tydligt att chefen styr 
gruppen, tar beslut och har mer makt och inflytande än sina medarbetare.  
 
När ett beslut väl är fattat är det väldigt tydligt för svenskar vilka spelregler som gäller och 
man följer beslutet noggrant. För danska medarbetare som inte varit med och beslutat är 
situationen annorlunda. Danska medarbetare ser sig som mer fria då de inte behöver följa 
några regler. De ska bara se till att verkställa beslutet och vägen dit kan de själva bestämma. 
De har inte samma lojalitet och ansvar inför beslutet eftersom de inte varit med i 
beslutsprocessen. Danskar anser ofta att svenskar är mer auktoritetstrogna än vad de själva är. 
En anledning till detta är att svenska medarbetare har större lojalitet till att genomföra beslut 
enligt reglerna och inte är lika benägna att argumentera emot och säga sin mening.  
 
 

5.3 Lång/kort planeringshorisont 
 
Svenska företag är mer präglade av struktur, riskanalyser och långsiktiga planer. Danskar tar 
beslut mer ad-hoc, är mer flexibla och tar vara på de små möjligheterna. Danskar anser ofta 
att svenskar är lite stela och fyrkantiga som så slaviskt håller sig till beslut och gör långsiktiga 
planer och riskanalyser. Det danska beslutet ligger inte lika fast som det svenska. Skulle det 
visa sig vara fel är danska chefer prestigelösa och kan snabbt ändra sig. För svenskar är detta 
mycket svårare då beslutsprocessen är så tidskrävande. Svenskar tar ut svängarna innan ett 
beslut fattas medan danskarna gör det efteråt. Det tar längre tid för svenskar att fatta beslut då 
de vill diskutera igenom alla eventuella händelser som kan komma från ett beslut samt 
diskutera strategier över hur man ska agera om något oväntat dyker upp. Danska beslut är ofta 
snabbare och behandlar inte lika många eventualiteter som de svenska besluten. Danskar lever 
mer efter tesen ”Det tar vi när det kommer” och har större möjlighet att ta vara på de små 
möjligheterna som kan dyka upp längs vägen. 

 
 

5.4 Eftertänksamhet/spontanitet  
 
I Sverige är ett möte lite mer organiserat än i Danmark och deltagarna har i större utsträckning 
förberett kommenterar. Danskar kommunicerar mer spontant och rakt, de säger rakt ut vad de 
tycker och tänker. Svenskar är mer reflekterande och tänker noggrannare igenom sina 
kommentarer innan de säger något. När man i Sverige har sagt något förväntas man stå fast 
vid detta, orden väger tyngre i Sverige än i Danmark.  
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Som svensk medarbetare med en dansk chef kan det upplevas som att man inte direkt får ett 
tilldelat utrymme på exempelvis ett möte utan man måste ta för sig och visa vad man går för. 
Danskar är ofta väldigt pragmatiska och ser de en chans att uttala sin mening så gör de det. 
Kommentarerna behöver inte vara så genomtänkta utan fungerar ofta som ett sätt att föra 
diskussionen framåt och komma med nya synvinklar. Svenskar funderar oftare igenom vilken 
innebörd en viss kommentar kommer att ha innan de säger den. Svenskar tycker generellt att 
danskar har ett hårdare tonfall vid möten än vad de är vana vid och språkbruket är tuffare. 
Danskar har en mer självsäker attityd och visar ofta klart vad de tycker om något medan 
svenskar snarare ställer frågor för att föra en diskussion framåt och få de andra på mötet att 
komma till insikt.  
 
 

5.5 Slutdiskussion 
 
Genom användandet av en kvalitativ forskningsansats uppstod en närhet till de personer som 
vi intervjuade. Den närhet som uppstod har ökat vår förståelse för det fenomen vi önskade att 
studera. De slutsatser som vi har dragit är en produkt av en kvalitativ forskning och har en låg 
generaliserbarhet. Med en mer beskrivande bild har vi önskat att öka förståelsen för hur det 
kan vara för svenskar och danskar som på sin arbetsplats möts för att fatta beslut. De 
slutsatser som vi ovan har dragit tyder på att danskt och svenskt beslutsfattande skiljer sig åt 
på en rad olika sätt. De skillnader som vi har identifierat är säkerligen inte de enda som finns 
mellan svenskar och danskar vid beslutsfattande men vi tror oss ha fått fram en bra bild av de 
större skillnaderna som finns i dansk svenskt samarbete. 
 
Inledningsvis talade vi om de problem som kan uppstå vid tvärkulturell forskning som 
exempelvis för grova generaliseringar som skapar stereotyper. Vi upplevde under arbetets 
gång att det var väldigt lätt att låta sig färgas och påverkas av dessa. Det var inte bara vår bild 
av svensk och dansk kultur som var präglade av stereotypa bilder utan vi upplevde även att de 
intervjuades bilder var det. Vi har försökt att kontinuerligt ställa oss kritiska till den bild vi i 
vår uppsats målar upp av svensk och dansk kultur. Hur väl vi lyckats med att beskriva en 
verklighet inte allt för präglad av vår förförståelse är svårt att veta men vi har försökt att 
kontinuerligt ifrågasätta de intervjuade personernas och våra egna slutsatser. Å andra sidan 
färgar de stereotypa bilderna om svensk och dansk kultur vårt seende och är med att skapa 
den verklighet som upplevs av betraktaren. Därför är det svårt att skilja dessa bilder från en 
”objektiv sanning” och denna är kanske inte så intressant då den inte finns. 
 
Integrationen i Öresundsregionen är ett intressant och högaktuellt ämne. Det skulle vara 
intressant att tränga djupare ner i problematiken kring integrationen och undersöka varför de 
möjligheter som finns inte har gjort att den prognostiserade integrationen i Öresundsregionen 
har levt upp till förväntningarna. Man skulle kunna undersöka hur de stereotypa bilderna över 
dansk kultur påverkar svenskars upplevelse av danskar och vise versa. De förutfattade 
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meningar som lever kvar sedan lång tid tillbaka skulle kunna undersökas och jämföras med 
dagens verklighet. För framtida studier finns det gott om kulturella skillnader att utforska som 
till exempel svenskt och danskt ledarskap, hur synen på jämställdhet ser ut i Danmark och 
Sverige. Man kan även fortsätta att tränga djupare ner i beslutsprocessen och undersöka 
uppföljning av beslut och hur tolkningar av beslut skiljer sig åt mellan svenskar och danskar. 
Tolkas beslut som rekommendationer eller lagar? Att fatta bra beslut är alltid svårt men 
försvåras ytterligare när människor möts med olika föreställningar som styr deras tolkande 
och handlande. För fortsatta studier inom området skulle man även kunna undersöka 
skillnader i beslutsprocesser ur ett internationellt eller ett nordiskt perspektiv. En annan 
intressant undersökning skulle vara att jämföra integrationsproblematiken i Öresundsregionen 
med problematiken i andra tvärkulturella regioner. 
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Bilaga 1 
 
Frågor till medarbetare på Öresundsbro konsortiet 
 
Allmänna frågor: 
 
Vad är din arbetsbakgrund? Har du tidigare erfarenheter från svensk danskt samarbete?  
 
Vad är dina arbetsuppgifter på Öresundsbro Konsortiet? 
 
Hur tycker du att ett dansk svenskt företag skiljer sig från ett hel danskt (eller svenskt)? 
 
Vilka problem och möjligheter har ett svensk danskt företag i jämförelse med ett danskt (eller 
svenskt)? (Eventuellt jämförelse med Storebältsbron, vilka extra problem/möjligheter har 
Öresundsbron i en sådan jämförelse?) 
 
Tror du Öresundsbron har utvecklat en specifik svensk dansk företagskultur som även finns i 
andra svensk danska företag i Öresundsregionen? Anställer man hellre människor som har 
större förståelse för det andra landet? 
 
Innan du började arbeta på Öresundsbro Konsortiet vad hade du för förutfattade meningar 
över hur svenskar och danskar var? Vilka problem trodde du skulle kunna uppstå i ett svensk 
danskt samarbete? Införlivades dessa? 

 
Skillnad mellan svenskar och danskar på arbetsplatsen: 
 
Hur skiljer sig svenska medarbetare från danska? 
 
Om en dansk/svensk hade haft din tjänst hur tror du han/hon hade agerat annorlunda? 
 
Är det någon skillnad att vara chef över svenskar och danskar? Är det enklast att leda 
svenskar eller danskar? 
 
Är det någon skillnad mellan att ha en dansk och svensk chef? 
 
Är svenska mer auktoritetstro än danskar? Om ja ge exempel och förklara på vilket sätt. Vad 
betyder detta i arbetet? 
 
Finns det en naturlig uppdelning mellan svenskar och danskar, umgås svenskar med svenskar 
och danskar med danskar när tillfälle för detta ges? 
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Tycker du att maktdistansen skiljer sig åt bland danska och svenska medarbetare? 
 

Synen på möte: 
 
Hur är interaktionen mellan svenskar och danskar i en mötessituation? 
 
Finns det olika uppfattningar hos svenskar och danskar vad ett möte är? Uppför man sig på 
olika sätt, förväntar man sig olika saker av ett möte?  
 

Svenskt och danskt beteende vid beslutsfattande: 
 

Vem involveras vid ett beslut rörande dina arbetsuppgifter? Hur ser din personliga 
beslutsprocess ut, rörande dina arbetsuppgifter? Vem bestämmer över dina arbetsuppgifter? 
 
Hur förhåller sig beslut till förankring? Är det samma personer som beslutar som förankrar 
besluten?  
 
Hur går du till väga för att få igenom ett beslut? Kan du se någon skillnad mellan svenska och 
danskars taktik? Vad innebär detta? 
 
Vad är ett bra beslut? Hur fattar en chef ett bra beslut? 
 
Vad är det mest effektiva sättet att genomföra ett beslut? Är det viktigt att agera självsäkert 
eller på ett mer diplomatiskt sätt? 
 
Är det viktigt att ha med sig fler medarbetare bakom ett beslut när man går in på ett möte? 
Vilken typ av förarbete krävs för att man ska få gehör för sin idé? 
 
Tycker du att svenskt och danskt beslutsfattande skiljer sig åt? 
 
Många menar att svenska beslutsprocessen är mer konsensusinriktad och långsam än den 
danska. Vad menar du? Är det stor skillnad? Vad betyder detta i det vardagliga arbetet? Hur 
viktigt är detta? Kan du ge exempel på situationer när detta märks? 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


