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Bakgrunden till uppsatsen är de diskussioner som med anledning av Öresundsbron har
förekommit i media. Det finns stora förhoppningar på att man med dess hjälp ska få till
stånd ett ökat samarbete mellan Skåne och Köpenhamn och därigenom skapa en dynamisk
och konkurrenskraftig region. I förlängningen hoppas man på att få till stånd en gemensam
Öresundsregional identitet. Många menar att kulturella skillnaderna mellan danskar och
svenskar samt moderbindningen till nationen står i vägen för dessa förhoppningar. Med
anledning av ovanstående har jag frågat mig vilka problem som finns i Öresund, samt hur vi
ska förstå dessa. Syftet med uppsatsen är att utifrån begreppen kultur och identitet försöka
förstå de problem som uppstår i mötet mellan danskar och svenskar på arbetsplatsen.

De största problemområdena har identifierats utifrån sekundärdata och sedan delats in i
kategorier som jag benämner ledningskultur, beslutsfattande, handelstradition och
företagsstruktur, informationshantering och dokumentation, samt affärsmentalitet. På dessa
kategorier applicerar jag sedan teorin. Uppsatsen består av tre större delar eller perspektiv -
kultur, identitet samt organisation (sistnämnda alltjämt utifrån begreppen kultur och
identitet).

Det jag kommer fram till i uppsatsen är att man kan förstå de arbetslivsspecifika problemen i
Öresund på flera sätt. Både begreppen kultur och identitet, liksom organisationsperspektivet,
kan till viss del hjälpa oss att förstå vad som händer. Även om danskar och svenskar är lika
varandra sett ur ett större perspektiv hävdar jag således att det finns kulturella skillnader som
har betydelse för samarbetsproblemen. Mina slutsatser är dock att den nationella identiteten
som aktiveras när den görs synlig - vilket är fallet när danskar och svenskar samarbetar med
varandra - troligen är den viktigaste i sammanhanget. Till skillnad från de personer som vill
försöka framtvinga en Öresundsregional identitet genom att överbrygga kulturella skillnader
och moderbindningen till den egna nationen, pekar jag på vikten av att danskar och svenskar
får ha kvar sin nationella egenhet och identitet för att gemensamt kunna delta i skapandet av
en region som ännu ej finns.
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1. Inledning

Öresundsbron har under en längre tid varit ett högaktuellt ämne. När man som jag bor i det
område som berörs av de förväntade förändringar bron anses få till stånd, är det förmodligen
inte så konstigt att man känner intresse och engagemang för ämnet ifråga. En av de frågor
som har behandlats i media är huruvida de skilda kulturerna, d v s den danska respektive den
svenska, står i vägen för en blomstrande Öresundsregion. Man menar att det uppstår problem
när danskar och svenskar möts i arbetslivet, vilket får många att tveka inför dansk-svenska
samarbeten. En annan aspekt som berörts i media är identiteten. Denna har diskuterats både i
termer av dansk respektive svensk identitet, samt i termer av det man brukar benämna en
regional identitet.

Utifrån det jag läste blev jag efterhand mer uppmärksam på den inneboende komplexiteten i
samarbetsrelationen mellan danskar och svenskar. Det slog mig att man i många fall verkar
ha en benägenhet att förenkla de problem som kan urskönjas. I vissa fall reduceras
problemen till att handla enbart om administrativa och juridiska hinder. Denna typ av
aspekter måste naturligtvis beaktas men jag vill hävda att även om Sverige och Danmark
skulle göra det danska och det svenska systemet lika avseende beskattning, föräldrapenning,
sjukförsäkring, pensionssystem o s v, så skulle det inte tillnärmelsevis räcka för att
integration ska uppstå mellan danskar och svenskar. Även i de fall man ser till andra
svårigheter diskuteras dessa alltför ofta enbart i termer av kulturella skillnader och den
nationella identitetens betydelse glöms bort. När identiteten görs gällande är det ofta den
regionala identiteten man talar om och vill få till stånd. Med tanke på att det tar väldigt lång
tid att bygga identiteter har jag reagerat på att man i vissa fall använder termen regional
identitet alltför lättvindigt, som om denna skulle uppstå bara det finns en bro och ett
regelsystem som ser någorluna likadant ut i Sverige och Danmark.

Kultur och identitet är nära sammanflätade och relateras ofta till varandra. Ur ett analytiskt
perspektiv kan man dock separera de två begreppen och på så vis försöka se vilka olika
betydelser de kan ha för den organisationsspecifika problematiken i Öresundsregionen. Jag
har utgått ifrån de problem som personer som agerar i gränsöverskridande verksamhet i
Öresundsområdet beskriver. Jag har inte ifrågasatt huruvida dessa problem är viktiga,
oviktiga, reella eller imaginära, vilket görs i en del av de sekundärdata som jag har funnit.
Min utgångspunkt har istället varit att eftersom många upplever att det finns problem i
samarbetet, så existerar problemen och är viktiga för denna grupp av människor.



1.1 Bakgrund

Tanken att förbinda Skåne och Danmark med varandra är inte ny och föreställningen om ett
enat Öresund har en lång historia. Redan för hundra år sedan fick ett franskt banksyndikat
idén att bygga en bro över Sundet.1 Sedan dess har planerna på en Öresundsregion kommit
och gått, beroende på de vindar som för tillfället har blåst. Den första ritningen på
Öresundsbron sägs ha skissats på en servett då tre danska arkitekter i slutet på 50-talet
diskuterade idén om Örestaden på ett café i Köpenhamn. Det har i historisk tid även funnits
ett antal andra förslag på hur de båda nationerna skulle bindas samman rent fysiskt, varav ett
av de mest fantasifulla kom ifrån en industrimagnat som ville glasa in hela Öresund. De
futuristiska visionerna verkade då oändliga men när man på grund av den ekonomiska krisen
i mitten på 80-talet på allvar beslöt att förverkliga de seglivade planerna på ett enat Öresund,
var det primära att hitta en gemensam problemlösning på svag tillväxt, arbetslöshet och
sociala problem.

Nu är Öresundsbron färdigbyggd och i funktion och förhoppningarna inför vad detta
kommer att innebära är från många håll stora. Det handlar dock inte enbart om ett
infrastrukturprojekt som medger ett snabbare sätt att ta sig över sundet, utan bron ses som en
symbol för en ny, stark och konkurrenskraftig region i Östersjöområdet.2 Öresundbron anses
inte enbart rent fysiskt binda samman de båda nationerna; man har dessutom ambitionen att
med dess hjälp få till stånd ett ökat samarbete mellan Skåne och Köpenhamn och i slutändan
att invånarna i området ska se båda sidor av Sundet som sin hemort. Totalt finns det nästan
tre miljoner invånare i området som omfattar tidigare Malmöhus län och nästan hela
Själland.3

Undersökningar som gjorts på samspelet mellan Skåne och Själland visar att de båda sidorna
av Sundet dock inte fungerar som en region ännu.4 Gunnar Törnqvist använder begreppet
transnationell region när han diskuterar Öresundsområdet. Enligt Törnqvist kan det som sker
i Öresundsområdet idag kallas regionbygge. Han menar att det inte finns en transnationell
region, om man med begreppet region avser ett territorium kännetecknat av påtaglig
sammanhållning inåt och tydlig avskildhet utåt. Det som sker i området är i stället ett

                                                
1Martinell, 13/1999
2Se bl a Brinkmann, 1997, s 3ff
3Avgränsningarna för Öresundsregionen varierar något då olika statliga organ har olika avgränsningar. Se
Öresundsregionen - en vägledning för effektivt samarbete, 1997, s 6
4Brinkmann, 1997, s 3



skapande (eller återskapande) av en region som i dagens läge inte existerar. Om de två
gränsområdena ska fogas samman till en region, krävs det enligt Törnqvist kraftfulla
åtgärder med betydande inslag av lokala och regionala initiativ. Man har mot bakgrund av
lång erfarenhet av utvecklingsprojekt nämligen kunnat konstatera att institutionella
förändringar tar betydligt längre tid än ett infrastrukturbygge. Som regel krävs det att flera
generationer lever med den nya institutionen - i detta fallet Öresundsbron - innan dess
effekter på beteenden och kulturella förhållanden får full verkan.5

Det finns flertalet exempel på samarbete mellan Danmark och Sverige i regionen. Dels rör
det sig om informella nätverk i form av exempelvis personliga kontakter vilka till stor del
fungerar vid sidan av formella beslutsvägar och institutioner; dels om de mer formella
nätverken. Dessa skapas som regel genom avtal och överenskommelser, väl förankrade i
etablerade institutioner. Av viktiga formella nätverk bör nämnas Öresundskomiteen som
spelar en större roll ifråga om forskning, utbildning, miljö och arbetsmarknad och vars
uppgift är att stimulera transnationellt samarbete. Andra exempel på större formella
samarbeten i Öresundsområdet är Öresundsuniversitetet och Medicon Valley Academy.6

Samarbetet är dock inte alls så stort som man skulle kunna förvänta sig med tanke på den
geografiska närheten och nu gör otaliga röster sig hörda för att varna för de kulturella eller
mentala hinder som står i vägen för en integration mellan danskar och svenskar.7 Många
menar att det finns en rad egenskaper som tillhör den specifika svenska respektive danska
kulturen och skillnaderna dem emellan ses som en viktig barriär för det dansk-svenska
samarbetet. Flertalet journalister, etnologer och andra som intresserar sig för problematiken
med de "mjukare" skillnaderna, påpekar dock att identitetsfrågan kan vara en större barriär
än kulturskillnaderna.8

Anders Linde-Laursen, dansk etnolog verksam i Lund, har studerat dansk-svenska relationer
ur de två nationernas perspektiv. Han menar att den nationella identiteten förankras i
individens beteende och kulturella mönster. När svenskar och danskar så kommer i kontakt
med varandra upplevs den nationella identiteten som något personligt och behovet av att
kontrastera mot varandra kan öka.9 Öresundskomiteen har utarbetat en rapport där man
verkar ha kommit till samma slutsats. Här görs följande gällande:

                                                
5Maskell & Törnqvist, 1999, s 36-37
6Brinkmann, 1997, s 159ff
7Se bl a Öresundsregionen - en vägledning för effektivt samarbete, 1997; Integration och utveckling i
Öresundsregionen, 1999; Öresund - en region blir till, 1999; Jerneck, 1999 ; Andersson m fl, 4/4 1999;
Ramklint, 27/2 1999
8Se bl a Integration och utveckling i Öresundsregionen, 1999, s 135 ; Öresund - en region blir till, 1999, s
75; Berglund m fl, 1999, s 45
9Andersson m fl, 4/4 1999 samt Öresundsregionen: en vägledning för effektivt samarbete, 1997, s 43



Föreställningen om den nationella identiteten och samhörigheten är jämförande till
sin karaktär, den bygger på att kontrasterna gentemot andra nationer förstärks.
Genom att kulturella skillnader på båda sidor av sundet tolkats som nationella
skillnader snarare än exempelvis lokala eller klassbundna har föreställningarna om
danskt och svenskt uppstått.10

Man talar om reella kontra symboliska skillnader och menar att vi på grund av den stora
likheten kulturerna emellan, tillskriver eller förstärker vissa skillnader för att kunna förhålla
oss till varandra. I de båda regeringarnas rapport Öresund - en region blir till  är man inne på
samma linje och uttrycker det i termer av reella respektive "bara" upplevda
kulturskillnader.11

Det är viktigt att påpeka att den svenska och den danska arbetslivskulturen liknar varandra
mycket och att de troligtvis har mer gemensamt än åtskiljande. Man kan dock inte negligera
det faktum att samarbetet mellan danskar och svenskar upplevs vara svårt av många. Vissa
menar att kulturskillnaderna underskattas eftersom avståndet är så litet medan andra hävdar
att danskar och svenskar är mer lika än olika. Oavsett om problemen härrör från den danska
respektive svenska kulturen eller om de beror på ett försvar av den nationella identiteten, så
är olikheterna mellan danskar och svenskar i högsta grad verkliga för många
gränsöverskridande verksamma i Öresundsområdet. Det påvisar det faktum att man i
flertalet av varandra oberoende undersökningar återkommer till att identifiera samma typer
av skillnader. Variationerna kan ur ett större perspektiv te sig förhållandevis små men att de
ger upphov till problem i arbetslivet tycks vara ett obestridligt faktum.

I Kultur och Erhverv listar man ett antal mentala barriärer som man menar måste
överbryggas för att en dynamisk och sammanhängande Öresundsregion ska förverkligas:12

• Kulturella skillnader mellan Sverige och Danmark
• Moderbindning till nationen
• Gapet mellan politiska visioner och verksamheternas konkreta vardag
• Traditionslöshet för ett konkret samarbete
• Avsaknad av dialog mellan svenska och danska verksamheter

En förutsättning för att de visioner och förhoppningar man har på effekten av Öresundsbron
ska förverkligas, är att danskt och svenskt arbetsliv kan enas utan större problem än
nödvändigt. Skilda förväntningar och idéer om hur saker bör göras i affärs- och
                                                
10Mötesplats Öresund. Regional identitet: Öresunds regionala förutsättningar och erfarenheter, 1999, s 4
11Öresund: en region blir till: regeringssamarbete för ökad integration, 1999, s 82-84
12Brinkmann, 1997, s 4



arbetslivssammanhang leder i många fall till irritation, frustration samt onödiga kostnader.
Man efterlyser nu från olika håll en gemensam öresundsregional identitet, vilket många ser
som en nödvändighet för den ekonomiska, sociala och kulturella tillväxt som eftersträvas.13

Det är dock omöjligt att forcera fram en regional identitet hos invånarna i Öresundsområdet.
Vad som till att börja med kan göras, är att identifiera och belysa de svårigheter som anses
finnas och på så vis skapa förståelse för både varandra och oss själva. Med denna förståelse
och vetskapen om vad som är vad kan man i regionen också underlätta för ett bra samarbete,
vilket i sin tur på ett naturligt sätt leder till ökat samarbete. Först när detta finns kan, enligt
mig, känslan för regionen och en eventuell Öresundsidentitet växa fram och frodas.

1.2 Frågeställningar, syfte och avgränsningar

Som jag tidigare nämnt uppstod idén till mitt uppsatsämne ur de diskussioner kring
Öresundsbron och Öresundsområdet som under ett antal år har förekommit i media. Det som
skrevs fick mig att börja fundera över ämnet och frammanade ett par frågor. När man i
media har talat om Öresundsbrons framtida effekter, har det ofta handlat om effekter som är
avhängiga ett välfungerande samarbete mellan svenskar och danskar. En fråga jag ställde
mig var därför: Vilka problem finns i Öresund? Det vill säga, vilka barriärer eller hinder kan
stå i vägen för ett bra samarbete mellan Danmark och Sverige? En annan fråga som pockade
på svar var: Hur ska vi förstå dessa problemen? Jag har velat få mer klarhet i nämnda frågor
och de har därför fått fungera som frågeställningar i uppsatsen.

Syftet med uppsatsen är att utifrån begreppen kultur och identitet försöka förstå de problem
som uppstår i mötet mellan danskar och svenskar på arbetsplatsen. Jag gör dock inga
anspråk på att försöka ge hela bilden av samarbetsproblematiken, utan min uppfattning är att
denna har flera grunder. Ett grundläggande antagande som jag utgår ifrån är nämligen att det
finns flera faktorer som har betydelse i sammanhanget såsom exempelvis historiska,
juridiska och ekonomiska.  Därmed kommer denna uppsats ej heller att mynna ut i någon
form av patentlösning på hur vi ska överbrygga de barriärer som finns för en integrerad
Öresundsregion. Jag vill snarare peka på dess komplexitet och hoppas kunna bidra med att
till viss del belysa dansk-svensk samarbetsproblematik.

Att tala om kultur och identitet utifrån det organisationsspecifika samarbetet mellan
svenskar och danskar medför ett stort antal variabler som samverkar. För att överhuvudtaget

                                                
13Se bl a Maskell & Törnqvist, 1999, s 11; Öresundsregionen - visioner och verklighet, 1997, s 108;
Andersson m fl, 4/4 1999



kunna genomföra en uppsats med någorlunda fokus, krävs därför att problematiken
koncentreras. Nedan tar jag upp avgränsningar jag har gjort för min uppsats.

När man diskuterar olika kulturer samt skillnader dem emellan bör det göras med
försiktighet. Man kan t ex hitta flera kulturer som samsas i en och samma nation och det
finns exempel på kulturer som sträcker sig över flera länder. Det finns idag få exempel på
nationalstater i bemärkelsen stat vars invånare har samma kultur och talar samma språk. I
både Sverige och Danmark finns det kulturell mångfald i form av en genom åren ökande
invandring. Samtidigt kan man i jämförelse med många andra länder, konstatera att både
Sverige och Danmark är förhållandevis homogena kulturer. Därmed inte sagt att det inte kan
finnas kulturella skillnader inom Sverige eller Danmark; man skulle t ex kunna tala om en
skånsk kultur. Det ligger dock inte i mitt intresse att här identifiera eventuella skillnader
mellan exempelvis den norrländska och den skånska kulturen. Min uppsats begränsas vid att
tala om en generell och övergripande svensk respektive dansk kultur utifrån de berättelser
som personer med gränsöverskridande erfarenheter förser med. Det innebär att det finns ett
lokalt perspektiv eftersom de personer som uttalar sig i uppsatsen är bosatta och verksamma
i Malmö, Köpenhamn och intilliggande orter. Den kultur som beskrivs i uppsatsen gäller
således för det lokala sammanhanget och inte för hela nationerna.

Ytterligare faktorer som har betydelse för hur danskar och svenskar ser på sig själva och
varandra är exempelvis klass och kön. De personer som får komma till tals i uppsatsen har
olika bakgrund och förutsättningar, vilket naturligtvis speglar det de säger. De implikationer
nämnda faktorer kan medföra är på grund av dess komplexitet något jag inte kan ta hänsyn
till i uppsatsen.

Som jag redan har antytt tar min uppsats avstamp ur ett organisationsperspektiv. I min
uppsats utgår jag således från de problem som danskar och svenskar berättar att de upplever
i mötet med varandra på arbetsplatsen och inte de kulturella skillnader som man kan finna
utanför arbetslivets ramar. Detta innebär inte att det inte finns en koppling mellan de två
sfärerna. Oavsett om vi befinner oss på arbetsplatsen eller utanför densamma, är vi styrda av
de normer, värderingar och handlingsmönster vår kultur utgör. Den avgränsning jag gör
innebär att jag inom ramen för denna uppsats enbart kommer att diskutera det som är
relevant i arbetslivet. Jag kommer således inte att diskutera danskars och svenskars skilda
förhållningssätt till barnuppfostran, familj eller olika sätt att umgås privat o s v. För den som
är intresserad härav finns istället rapporten Svenskt eller danskt. Kulturella variationer i
tanke och handling av Sara Berglund m fl.

1.3 Metod och val av litteratur



I inledningsskedet av uppsatsen övervägde jag huruvida jag skulle använda mig av
sekundärdata eller om jag genom intervjuer själv skulle samla in empiriskt underlag för att
identifiera problemen som uppstår i mötet mellan danskar och svenskar på arbetsplatsen.
Vid en litteratursökning fann jag att det fanns en hel del skrivet i ämnet ifråga, varför jag
bestämde mig för att låta mig nöjas med detta. Jag har använt mig av denna sekundärdata på
ungefär samma sätt som man brukar göra när man har ett eget empiriskt underlag, d v s jag
har samlat ihop materialet för att sedan ringa in det som återkom flest gånger och därför
verkade vara det viktigaste. Jag har försökt tolka vad det som sägs står för, och således
försökt förstå vilket problem som ligger till grund för uttalandet. När denna sållning av
materialet var gjort, delade jag in problemen i kategorier för att det skulle vara lättare att få
överblick över materialet. Kategorierna har sedan fått ligga till grund för uppsatsens mest
centrala fråga som handlar om att förstå problemen mellan danskar och svenskar utifrån
begreppen kultur och identitet.

Efter att detta arbete var gjort, har jag fortsatt med att sätta mig in i teorin. Stora kvantiteter
av litteratur behandlar ämnena kultur och identitet. Detta har snarare försvårat än underlättat
arbetet med uppsatsen eftersom det har varit svårt att överblicka litteraturmängden. Jag har
dock försökt göra ett urval med utgångspunkt från syftet med uppsatsen. Jag har med andra
ord använt mig av den litteratur som jag har tyckt var till mest hjälp för att förstå de
specifika frågor som har med öresundsregionalt samarbete att göra. Detta innebär att
litteraturen tar avstamp i diverse vetenskaper och skolor förutom den sociologiska, varav bl
a företagsekonomi, etnologi, samhällsgeografi och interkulturell kommunikation.

1.4 Uppsatsens disposition

För att underlätta för läsaren att följa uppsatsen vill jag kort nämna något om dispositionen
för densamma. I kapitel 2 anger jag de mest förekommande problemkällorna när det gäller
samarbetet mellan danskar och svenskar. Dessa har jag delat in i fem kategorier, nämligen
handelstradition och företagsstruktur, informationshantering och dokumentation,
beslutsfattande, ledningskultur samt affärsmentalitet. Kapitel 3 är ämnat att ge en överblick
över uppsatsens centrala teman samt att göra det lättare att följa den fortsatta texten. Här ger
jag en kort översikt över begreppen kultur, identitet, organisation och nation samt hur
begreppen enligt mig förhåller sig till varandra. Jag diskuterar även en del kring hur
föreställningar om det kulturella och det nationella uppstår och vad som menas när man talar
om kulturella eller nationella karaktärsdrag.

Uppsatsen består av tre huvudteman - kultur, identitet samt organisation - vilka också utgör
indelningen för återstoden av uppsatsen. Kapitel 4 och 5 behandlar kulturdelen. I kapitel 6
och 7 diskuteras identiteten. Kapitel 8 har ett organisationsperspektiv, dock med



utgångspunkt i begreppen kultur och identitet. I det första kapitlet för kultur- respektive
identitetsdelen - d v s kapitel 4 och 6 - redovisar jag teorin medan jag i det andra kapitlet - 5
och 7 - applicerar teorin på de problemkällor som anges i kapitel 2. I kapitel 4 diskuterar jag
således kulturbegreppet samt redovisar Hofstedes och Lewis teorier, vilka har utgångspunkt
i hur nationella kulturer påverkar människans beteende på arbetsplatsen. I kapitel 6 gör jag
en genomgång av den personliga, den sociala samt den nationella identiteten. I kapitel 8
diskuterar jag vad man menar med organisationskultur och organisationsidentitet. Jag gör
utifrån Stein Kleppestø även en jämförelse mellan de problem som uppstår mellan svenskar
och danskar på arbetsplatsen och de problem som kan ses vid sammanslagningar mellan
företag i ett och samma land. I kapitel 9 avslutar jag uppsatsen genom att sammanfattande
diskutera vad jag har kommit fram till i uppsatsen.
2. Problem i mötet mellan danskar och svenskar på arbetsplatsen

I detta kapitel anger och diskuterar jag de mest förekommande problemkällorna som kan
identifieras utifrån aktuell litteratur. För enkelhetens skull har jag som tidigare nämnts valt
att dela upp skillnaderna mellan svenskt och danskt arbetsliv i kategorier. Detta innebär
dock inte att de är oberoende av varandra. Det finns inga klara skiljelinjer mellan
kategorierna och de olika kännetecken som anses utgöra den svenska företagskulturen har
nära anknytning till varandra. Detsamma gäller förstås även för den danska företagskulturen.
De arbetslivsspecifika drag som tas upp nedan är således till stor del nära sammanflätade
och skulle kunna sättas in i fler än en kategori. Uppdelningen jag har gjort ska således inte
uppfattas som definitiva gränser utan bör betraktas som ett sätt att underlätta överskådlighet.

2.1 Handelstradition och företagsstruktur

I Danmark finns en tradition av småskalighet och specialisering medan företagsliv i Sverige
utmärks av storskaligt koncern- och systemtänkande.14 Rent praktiskt innebär detta att man
strukturerar arbetet på olika sätt. Sverige är präglat av storindustri vilket betyder att man har
större behov av tydlighet i planering och inriktning. Danmark innehar däremot en
köpmannakultur med mindre företag som måste kunna ta tillvara uppdykande
affärsmöjligheter för att överleva. I denna typ av handelskultur krävs mer flexibilitet för att
anpassa sig till förändrade omständigheter, varför relativt kortsiktiga planeringshorisonter
verkar vara modellen.15

2.2 Informationshantering och dokumentation
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Något som ofta upplevs som en irritationskälla för danskar är den svenska ivern för skriftlig
dokumentation. Svenskarna anses vara onödigt omständiga med sitt utarbetande av
projektmanualer, visionsdokument och skriftliga avtal. Undersökningar som har gjorts
bekräftar att svenska företag i större utsträckning använder sig av skriftlig dokumentation.
91% av verksamhetsmålen skrivs ner i svenska företag att jämföra med 75% i danska
företag.16 Muntlig informationsöverföring anses ofta räcka i Danmark, medan svenskarna
ser det skriftliga avtalet som en trygghet och något att visa upp ifall ett missförstånd skulle
uppstå. En naturlig anledning till att man i Danmark i högre grad använder sig av muntlig
informationsöverföring, är att danska företag generellt sett är mindre än svenska, men verkar
enligt Utrikesdepartementets utredning även reflektera ett bredare mönster.17

2.3 Beslutsfattande

En ofta återkommande skillnad som nämns i litteratur om arbetsliv i Öresundsregionen, är
sättet på vilket man fattar beslut i de båda länderna. Sverige förefaller vara mer
konsensusinriktat medan man i Danmark inte anser det nödvändigt att få med alla i beslutet.
Eftersom det i svenska organisationer generellt sett finns en mer kollektiv beslutskultur, där
fler personer är involverade i processen, är beslutsfattandet i Sverige långsammare.
Konsekvensen blir att man har olika tidsmässiga förväntningar och planeringshorisonter,
vilket leder till missförstånd och frustration. Danskarna svär över svenskar som måste lyfta
på alla stenar och överväga allt till förbannelse18 medan svenskar anklagar danskar för att
vara slarviga och oseriösa. Att beslutsprocessen tar längre tid i Sverige hör även samman
med den första punkten. Handläggningen av papper tar längre tid i förhållande till muntliga
överenskommelser och innebär en långsammare beslutsprocess.

2.4 Ledningskultur

Ledarskapet ser olika ut i Sverige och Danmark. I Danmark förefaller organisationerna
generellt sett vara mer hierarkiska.19 Vanligt förekommande på svenska företag är
Management By Objectives eller målstyrning, vilket innebär att medarbetarna i
organisationen ges ett mål som skall uppnås men inte klara direktiv för vilka medel som
skall utnyttjas. Det åligger de anställda själva att bestämma hur man på bästa sätt ska gå till
väga.20 Chefer på danska företag har ett i jämförelse större ansvar för arbetets utförande och
medarbetarna har tydligare instruktioner för hur arbetsuppgifter skall genomföras. Anställda
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förväntas inte att på samma sätt ta del i beslut eller måluppställning medan man på svenska
företag i stor utsträckning betonar decentralisering och delegerat ansvar.

Vidare uppfattar svenska chefer gärna sig själva och utger sig för att vara jämlika sina
underordnade. Det bör dock påpekas att de svenska respektive danska medarbetarna har
olika syn på formerna för organisationsstyrning. Medan svenska medarbetare poängterar att
de svenska företagen ligger långt framme med sitt demokratiska arbetssätt och målstyrning,
så kan de svenska cheferna uppfattas som handlingsförlamade av danska medarbetare och
därmed förlora i respekt. De olika stilarna i ledarskap leder enligt rapporten
Virksomhedskultur i Öresundsregionen ofta till förvåning och det finns en stereotyp bild av
den svenske chefen som naivt blåögd och sittande i MBL-förhandlingar hela dagarna, medan
den danska chefen beskrivs ha drag av feodalt patos som han utövar på sina medarbetare.21

2.5 Affärsmentalitet

En återkommande diskussion avseende danskt och svenskt tillvägagångssätt i arbetet, är
sättet på vilket man gör affärer. Danskar anses vara både effektivare och tuffare i
förhandlingar än svenskar och har rykte om sig att vara dynamiska, kreativa och skickliga
affärsmän. Svenskar upplever dock ofta danskarna som opålitliga eller ohederliga i sitt sätt
att göra affärer. Att "danskar har en räv bakom varje öra" tycks vara en vanlig åsikt.22 Även
om man från svensk sida kan hysa beundran över danskarnas sinnelag för affärer, litar man
inte alltid på att de menar vad de säger eller att de kommer att stå vid sitt ord.

Den svenska organisationskulturen kan sägas karakteriseras av lägre grad av riskbenägenhet
samt ett större behov av att säkerställa handlingsförloppet. Svensken tycks i högre grad vara
normbunden samt auktoritetstrogen och sägs klamra sig fast vid sina regler och system.23 De
förefaller i danskarnas ögon obefogat försiktiga och anses rent allmänt vara mycket stela och
tröga att göra affärer eller förhandla med. Det svenska tillvägagångssättet tycks vara att efter
noggrannt övervägande hålla sig till den plan man initialt har fastställt medan det i Danmark
är vanligare att ändra sig med tiden. Att hålla alla dörrar öppna och att vara lite mer
"provisorisk" upplevs av danskar som något positivt.24
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3. Danskt eller svenskt - kultur eller identitet

Det finns tre hörnstenar som min uppsats byggs upp kring, nämligen kultur, identitet och
organisation. Jag har i det inledande kapitlet antytt att även termen nation är relevant för
uppsatsen. För att den fortsatta texten ska bli begriplig för läsaren kommer jag i detta kapitel
att helt kort ge en introduktion till nämnda begrepp samt presentera begreppet föreställd
gemenskap. Eftersom uppsatsen dessutom utgår ifrån danskt kontra svenskt diskuterar jag
också mer allmänt kring om det finns något som kan kallas "typiskt" för en nations
medlemmar, vad detta i så fall innebär samt hur bilden av det "typiska" uppstår.

3.1 Föreställd gemenskap

Geert Hofstede beskriver samhällen som historiskt och organiskt utvecklade former av
social organisation, vilka inte bör jämställas med nationer. Nationalsystemet med världen
uppdelad i nationer blev världsomfattande först i mitten av 1900-talet medan mänskliga
samhällen har existerat i åtminstone tiotusen år. En gemensam kultur är därför enligt
Hofstede ett begrepp som stämmer bättre för ett samhälle än för en nation, vilken som regel
representeras av flera kulturer. I undersökningar av kulturella skillnader bör således
nationstillhörigheten användas med försiktighet eftersom denna inte stämmer lika väl med
verkligheten som generaliseringar utifrån tillhörigheten till ett visst samhälle gör.
Anledningen till att man trots detta ofta använder nationstillhörigheten som
klassificeringsfaktor för kultur är att det är betydligt lättare att erhålla fakta om nationer än
om organiskt likartade samhällen.25

Begreppet föreställd gemenskap myntades av antropologen Benedict Anderson, som menade
att verklig gemenskap endast kan förekomma mellan människor som känner varandra och
ofta möts, eller i fall då det finns speciella band genom exempelvis släktskap.26 Därmed är
gemenskapen mellan människorna i ett land alltid föreställd, eftersom invånarna inte har
möjlighet att lära känna mer än en minoritet av nationens övriga medlemmar. Trots detta
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lever bilden av gemenskap i medlemmarnas medvetande.  Många har senare använt sig av
begreppet och Wellros citerar i sin bok Arnstberg som skriver så här:

Föreställningen är inbillad, därför att majoriteten av medborgarna i en nation
aldrig har hört talas om varandra och heller aldrig kommer att göra det, men
trots detta har de en stark känsla av att höra samman; en så stark känsla att
många människor är beredda att i ett krigstillstånd offra livet för sin egen nation.27

3.2 Stereotypier

Berättelsen eller bilden av det "typiskt danska" eller det "typiskt svenska" uppstår och
upprätthålls bl a genom stereotyper, som är färdiga bilder och föreställningar om grupper av
människor. Stereotyper sammanfattar alla de förutfattade meningar som vi har skaffat oss
genom hörsägen eller förenklade slutsatser utifrån egna observationer, och kan vara både
positiva, negativa och neutrala. Enligt Wellros överlever de stereotypa bilderna med hjälp av
språket. Den stereotypa bilden finns inbakad i ordet och lärs ut under socialisationen, i
samband med språkinlärningen. Även om man aldrig har träffat  en psykolog, norrlänning
eller italienare själv, har man som regel en relativt tydlig bild av hur de är. När man sedan
möter en representant för gruppen ser man genom selektiv perception vad man förväntar sig
att se. Stereotyperna lever kvar på grund av vår strävan efter meningsfullhet, struktur och
stabilitet. De hjälper oss att tolka det som sker omkring oss och underlättar för oss att
förhålla oss till andra. Om något avviker från det väldefinierade mönstret upplevs detta
därför störande. Det medför att om mönstret ser ut att rubbas försöker vi på olika sätt att
rädda eller återställa det. Detta kan enligt Wellros i praktiken innebära att om psykologen/
norrlänningen/italienaren inte är som vi förväntar oss att de ska eller brukar vara, förklarar vi
detta med att psykologen/norrlänningen/italienaren är ovanlig, lite speciell eller ett
undantag.28

Stereotyper kan hjälpa oss att positionera oss i förhållande till andra, då vi genom att
definiera eller kategorisera andra, indirekt definierar oss själva. Stereotypisering kan med
andra ord vara ett element i konstruktionen eller manifestationen av en tillhörighet som står i
kontrast till någon eller något annat. Detta är en av de grundläggande beståndsdelarna i
konstruktionen av identiteten då identitetskonstruktioner förutsätter existensen av Den
Andre.29

3.3 Generalisering av kulturer och modal personlighet
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För att skriva en uppsats som denna är det naturligtvis nödvändigt att göra generaliseringar
kring det danska och det svenska. Men hur mycket kan och bör man generalisera när man
talar om olika kulturer? Och vad menar man när man säger att något är "typiskt" för en
nations medlemmar?

Ehn m fl menar att man kan urskilja en typisk personlighet för en nation, vilken han kallar
modal personlighet. Den modala personligheten är inte densamma som
genomsnittspersonen, och behöver inte heller vara i majoritet. Den modala personligheten är
den personlighet som är mest frekvent i nationen, d v s den personlighet som procentuellt
sett är vanligast. Den nationella egenheten beror enligt Daun både på arv och miljö och har
en kontext i det nutida samhället och ett förflutet i det förgångna. Denna nationella egenhet
"står...på två ben - arv och miljö - vilket innebär att personlighetsdrag inte bara är
kulturprodukter".30

Enligt Ehn m fl skapas berättelsen om den "typiske svensken" eller "typiske dansken". Dessa
berättelser är uppskattade på grund av att de organiserar folks erfarenheter och för att de
stämmer med sådant som de hört förut. Berättelserna ska dock inte förringas eller avfärdas
som "falska". Även om de inte till fullo beskriver hur svenskar respektive danskar är, talar
de om hur de respektive grupperna har lärt sig att presentera sig själva. Författarna hävdar att
varje skrift om svensk mentalitet eller varje utställning om svensk historia "försvenskar"
folks uppfattning om det egna landet och dess invånare. Genom skildringarna lär sig
människor se selektivt. Det man vet och lärt sig känna igen kan bekräftas genom massor av
iakttagelser och till slut uppstår en intressant rundgång i systemet. Bilden av det svenska
försvenskar svenskarnas självförståelse och profetian blir således självuppfyllande.

3.4 Kultur, identitet, organisation och nation

De för uppsatsen viktiga begreppen kultur, nation, identitet och organisation kan sättas
samman på olika sätt. Man kan t ex tala om nationell kultur, kulturell identitet, nationell
identitet, organisationsidentitet samt organisationskultur. Jag kommer i de senare kapitlen
att mer utförligt diskutera de olika begreppen i sig, men för att underlätta den fortsatta
läsningen ska jag här helt kort försöka utreda hur jag ser på sambandet dem emellan.

Kultur och nationell kultur
Kuturen genomsyrar i viss mening allt vi gör, tycker och tänker. Den finns som en
handlingsram innanför vilken vi kan agera på olika sätt beroende på vår mer personliga
bakgrund som inbegriper bl a kön, klass och de egna erfarenheterna. Vi är dock begränsade
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av handlingsramen som vår kultur utgör. Kulturen kan liknas vid de ryska dockor som man
kan öppna bara för att finna en likadan - fast mindre - docka inuti. Den största dockan skulle
utifrån denna bild kunna representera västvärlden, en mindre docka Europa, nästa
Skandinavien, ytterligare nästa vår nation, vårt landskap, o s v för att slutligen komma till
den minsta dockan som utgörs av vår familj. I den kulturspecifika delen av uppsatsen är det
den nationella kulturen jag utgår ifrån. Det är således denna "docka" jag undersöker närmre.
De större dockorna - liksom de mindre - är dock alltjämt närvarande.

Organisationskultur
Det finns bland forskare en utbredd uppfattning om att alla organisationer har en egen
kultur, d v s ett specifikt sätt att säga, känna och göra saker på i organisationen ifråga.
Organisationskulturer är med andra ord något som skiljer sig åt mellan olika organisationer
även inom ett och samma land. Detta innebär inte att det den nationella kulturen inte har
inflytande på organisationen. Utifrån bilden av kultur som ryska dockor, kan
organisationskulturen sägas utgöra en mindre rysk docka, och är således underordnad den
nationella kulturen.

Identitet och nationell identitet
Vi har alla flera identiteter. Man brukar tala om dels den personliga som inbegriper mer
personliga egenskaper och erfarenheter och dels den kollektiva som utgörs av de många
grupper vi är medlemmar i. Den största medlemsgruppen vi tillhör är nationen och den
nationella identiteten anses vara överordnad andra identiteter.

Nationell kultur och nationell identitet
När det gäller begreppen kultur och nationell identitet, är dessa nära sammanflätade med
varandra och därför är det svårt att säga var det ena slutar och det andra tar vid. När man
studerar kulturen eller identiteten för en nation, är objektet för studien densamma.
Skillnaden ligger enligt Anders Linde-Laursen i var studiens fokus ligger:

Kultur- og identitetsanalyse er altså to læsninger af samme objekt. Og de er altid
implicit eller eksplicit repræsenteret i hinanden. Kulturanalysen fokuserer på kerner
for at se det typiske, og det som præger helheden, lighed. Identitetsanalysen derimod
fokuserer på forskel.31

Det kulturella skulle med andra ord stå för det typiska för en nations medlemmar, medan den
nationella identiteten bygger på känslan av samhörighet med andra medlemmar av den egna
nationen - i kontrast till medlemmar av andra nationer. Detta innebär dock inte att identiteten
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inte är förankrade i gemensamma handlingsmönster. Om jag identifierar mig med en grupp,
tar jag ju också efter gruppmedlemmarnas beteende för att likna dem jag identifierar mig
med. Identiteten innefattar därmed i lika delar likhet inom gruppen som olikhet i förhållande
till andra grupper. Men medan kulturen hela tiden är närvarande, aktiveras identiteten
däremot vid tillfällen då den synliggörs eller är hotad. Den nationella identiteten är därmed
irrelevant i situationer då den inte står i kontrast till andra nationer, eftersom den - till
skillnad från kulturen - alltid konstrueras i förhållande till andra nationella identiteter.

4. Kulturteorier och kulturanalyser

Vi har nu kommit till den första av de tre huvuddelarna i uppsatsen. Här kommer jag
inledningsvis att allmänt utreda begreppet kultur, för att sedan övergå till att diskutera
Hofstedes och Lewis teorier om nationellt kulturella skillnader inom arbetslivet. Som jag
tidigare har nämnt finns det en avsevärd mängd litteratur som behandlar ämnet kultur. Att
jag har valt att använda mig av just Hofstede och Lewis beror på att de - till skillnad från de
flesta kulturteoretiker - specifikt ser till hur de nationella kulturerna inverkar på individens
beteende i
organisationen och därmed är relevanta för och bidrar till en större förståelse för
Öresundsproblematiken.

4.1 Kulturbegreppet

Man brukar säga att kärt barn har många namn men när det gäller ordet kultur skulle man i
stället kunna säga att kärt begrepp har många definitioner. Inom ramen för denna uppsats
kommer jag att diskutera kultur som ett kollektivt fenomen, d v s den kultur som delas av
människor som lever eller levde i samma sociala miljö. Men begreppet behöver preciseras
ytterligare. Man brukar skilja mellan kognitiv, symbolisk och axiologisk syn på kultur. Det
kognitiva synsättet innebär att man lyfter fram kulturen som ett i någon mening separat
idésystem. Kultur som kognitiva system betonar tankesätt, informationsbehandling osv. Den
symboliska kultursynen fokuserar på gemensamma innebörder och symboler, medan den
axiologiska ser ett delat värde- och normsystem som kärnan i en kultur. Det är dock viktigt
att
poängtera att det inte finns några knivskarpa gränser mellan de olika
kulturuppfattningarna.32

Clifford Geertz utgår ifrån ett symboliskt kulturperspektiv och han menar att
kulturbegreppet inte främst bör ses som konkreta beteendemönster, såsom sedvänjor,
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normer, värderingar och traditioner, vilket många gör. I stället menar han att kulturbegreppet
bäst fångas upp om det ses som en uppsättning kontrollmekanismer som exempelvis planer,
regler och instruktioner för styrningen av individers beteende. Han menar att människan är
beroende av denna typ av kontrollmekanismer - eller kulturella program - för att veta hur
hon ska bete sig.33

Det grundläggande antagandet som Geertz baserar denna tanke på är att mänskligt tänkande
är både socialt och offentligt. Med detta menar han att tänkandet inte består av "händelser i
huvudet" utan av vad Mead och andra kallar signifikanta symboler. Dessa inbegriper främst
ord men även gester, teckningar, musikaliska ljud eller vad som helst som är frikopplat från
sin blotta aktualitet och som används för att ge mening åt erfarenhet. Utifrån denna
synpunkt, fortsätter Geertz, är denna typ av symboler förhållandevis givna, då de är allmänt
utbredda och specifika för det givna samhället i vilket de återfinns.

Geertz framhåller att individen är ett ofullständigt eller ofärdigt djur som görs färdig genom
kulturen som han eller hon tillhör. Han menar att människan är starkt beroende av ett visst
sorts lärande, nämligen det som inbegriper begreppsfärdigheter, förståelse och tillämpning
av specifika system av symbolisk mening och fortsätter sedan:

Between the basic ground plans for our life that our genes lay down - the capacity to
speak or to smile - and the precise behavior we in fact execute - speaking English in a
certain tone of voice, smiling enigmatically in a delicate social situation - lies a
complex set of significant symbols under whose direction we transform the first into
the second, the ground plans into the activity. Our ideas, our values, our acts, even
our emotions, are, like our nervous system itself, cultural products - products
manufactured, indeed, out of tendencies, capacities, and dispositions with which we
were born, but manufactured nonetheless.34

Geert Hofstede talar i likhet med Geertz om symboler, men ger värderingarna en mer central
plats i kulturen. Han hävdar att alla människor bär med sig specifika tankesätt, känslor och
handlingsmönster vilka har lärts in från födseln. Hofstede kallar dessa för mentala program
eller själens mjukvaror. Det specifika mentala program man har beror på den sociala miljö
man växer upp i och där man också får sin livserfarenhet ifrån. Hofstede talar om
programmering som börjar inom familjen och sedan fortsätter i grannskapet, i skolan, bland
vänner, på arbetsplatsen och i samhället. Det är denna kollektiva, mentala programmering
som skiljer medlemmarna av en grupp av människor från en annan.35
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Kulturella skillnader kan yttra sig på olika sätt. Hofstede använder sig av fyra termer för att
beskriva kulturmanifestationer: symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Dessa kan
illustreras som lagren i en lök där symboler är det ytligaste lagret och värderingarna det
lagret som befinner sig längst in i löken.

Symboler kan vara ord, gester eller objekt som har en speciell betydelse i kulturen och som
bara kan kännas igen av dem som delar kulturen, t ex klädsel eller flaggor.
Hjältar är personer, levande eller döda, verkliga eller imaginära, vilka besitter karaktärsdrag
som är högt prisade i den specifika kulturen och därför tjänar som modeller för uppförande.
Ritualer är kollektiva aktiviteter och kan handla om olika sätt att hälsa på eller sociala och
religiösa ceremonier.
Symboler, hjältar och ritualer är kulturella uttryck för det som Hofstede sammanfattande
kallar sedvänjor. Sedvänjorna som sådana är synliga medan deras kulturella innebörd
däremot är osynlig.
Värderingar är bland det första som ett barn lär sig. De lärs in omedvetet och beskrivs av
Hofstede som breda tendenser att föredra vissa tillstånd framför andra.

Begreppet kultur innefattar med andra ord oändligt mycket och handlar i hög grad om
omedvetna, vardagliga handlingar och uttryck. Ulf Hannertz beskriver kultur som:

... sätt att gå och att stå, sätt att röra armar och ben och ansiktets småmuskler, sätt att
prata och sätt att vara tyst, sätt att klä sig liksom sätt att vara avklädd, sätt att vara
vänlig och sätt att bli förbannad, sätt att uttrycka tacksamhet och sätt att göra affärer,
sätt att vara grannar och sätt att vara släkt. Och mycket annat.36

Orvar Löfgren talar om kulturbygge och vill därigenom framhålla att människan inte enbart
är kulturbärare utan även aktivt vidareför, förändrar och nybildar kultur. Han menar att
kultur kan betraktas utifrån två aspekter, nämligen en passiv och en aktiv. Den passiva
aspekten består i de processer genom vilka kultur överförs på ett förhållandevis oreflekterat
sätt genom att den har gjorts naturlig och därmed osynlig. Den aktiva aspekten berör de
processer där individer, grupper och klasser aktivt och medvetet producerar och
reproducerar kultur. Vi föds alla in i en kultur, men genom våra liv i kulturen och i
samhandling med andra vidareför och förändrar vi detta kulturella arv.37
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För att helt kort sammanfatta ovanstående kan man konstatera att det råder enighet om att
kulturen härstammar från den sociala miljön och således är inlärd. Symboler anses vara
specifika för ett samhälle och förmedlar gemensamma föreställningar och innebörder till
dess medlemmar. De signifikanta symbolerna är därmed viktiga kulturella uttryck i varje
givet samhälle och inbegriper allt ifrån ord och gester till handlingar och känslor. Människan
anses således vara en produkt av sitt samhälle men har även del i att reproducera samhället
som står under kontinuerlig - om än långsam - förändring.

4.2 Hofstede och interkulturell förståelse

Kulturbegreppet används i organisationssammanhang på flera olika sätt. Ett av dem är det
som kallas korskulturella studier. Utmärkande för dessa studier är att de sysslar med hur
nationella kulturer påverkar organisationsmedlemmars beteende, och varför vissa strategier
och organisationsstrukturer lyckas eller misslyckas beroende på om de är anpassade till den
nationella kulturen eller inte. Exempel på detta är Geert Hofstedes studie av resultatet av en
mängd undersökningsfrågor avseende värderingar hos människor från över femtio olika
länder. Undersökningspersonerna arbetade i lokala dotterbolag till det multinationella
företaget IBM. Hofstede använde materialet till att fastställa skillnaden mellan olika länders
värderingssystem och studien mynnade ut i identifiering av fyra problemområden, vilka
representerar dimensioner av kulturer. Dessa kallar Hofstede kvinnlighet gentemot
manlighet, kollektivism gentemot individualism, osäkerhetsundvikande (från svagt till
starkt) samt maktdistans (från liten till stor).38 Jag kommer nedan att i all korthet beskriva de
olika dimensionerna.

Ojämlikhet och maktdistans
Inget samhälle är helt jämlikt. Det finns alltid personer som är större, starkare eller
intelligentare än andra, vilket i sin tur leder till att vissa får mer makt än andra.
Maktdistansindexet mäter graden av ojämlikhet i ett specifikt samhälle. Måttet på indexet i
de 50 länder som deltog i studien har beräknats med hjälp av de svar som IBM-anställda i
samma positioner gav på samma undersökningsfrågor. Indexvärdena går från noll till
etthundra, där länder med liten maktdistans befinner sig nära noll medan länder med stor
maktdistans befinner sig nära etthundra.39
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Undersökningsfrågorna som användes för att sammanställa maktdistansindexet handlade om
hur anställda uppfattar sin dagliga arbetsmiljö samt vad de föredrar, d v s hur de skulle vilja
att deras arbetsmiljö var. Studien visade att i länder där anställda inte är speciellt rädda för
sina chefer och där cheferna som regel inte är autokratiska eller patriarkaliska, föredras en
konsulterande ledningsstil av de anställda. Anställda i dessa länder vill generellt sett att
chefen vanligen rådgör med sina underordnade före ett beslut. I länder med stor maktdistans,
d v s där anställda ofta är rädda för och oense med sina chefer, visade sig de anställda oftast
inte föredra en konsulterande chef. I stället sade sig de flesta vilja ha antingen en chef med
autokratisk och patriarkalisk beslutarstil, eller raka motsatsen, en chef som styr via
omröstningar i organisationen så att alla får vara med om att besluta.

Hofstede konstaterade att i länder med stor maktdistans är det hierarkiska systemet på
arbetsplatsen baserat på en uppfattning om att överordnade och underordnade är existentiellt
ojämlika. I dessa länder centraliserar som regel företag makten till så få personer som
möjligt och den hierarkiska strukturen har en bestämd pyramidform av människor som är
över- respektive underordnade varandra. Här fungerar inte ledarskapsmetoder såsom
exempelvis Management By Objectives, eftersom grunden för denna typ av metoder
förutsätter någon form av förhandling mellan under- och överordnade, vilket ingen av
parterna är vana vid eller känner sig väl till mods med.

I länder med liten maktdistans uppfattas däremot underordnade och överordnade som
existentiellt jämlika och det hierarkiska systemet är fastställt främst av bekvämlighet, i
vilket rollerna också kan förändras. Företagen i dessa länder är tämligen decentraliserade
med betydligt färre nivåer i den hierarkiska pyramiden.

Individualism/kollektivism
Individualism och kollektivism är en annan universell dimension av nationalkulturer och ska
ses som motpoler på en skala. I individualistiska samhällen är banden mellan individerna
lösa och var och en föväntas sköta sig själv och sina närmaste i familjen. I kollektivistiska
samhällen däremot integreras människor redan från början i väl sammanhållna grupper, i
vilka det råder stark lojalitet gentemot varandra och där man förväntas ta hand om och
skydda varandra.40

Dimensionen individualism kontra kollektivism var, för den individualistiska ytterligheten i
IBM-undersökningen starkast associerad till hur högt personerna i undersökningen
värderade utmanande arbetsuppgifter, personlig frihet i arbetet samt tillräckligt med fritid
utanför arbetet. För den kollektivistiska ytterligheten lade personerna i undersökningen stor
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vikt vid utbildningsmöjligheter i arbetet, bra fysiska arbetsförhållanden samt att man hade
användning av sina olika kunskaper och förmågor i arbetet.

Maskulinitet/femininitet
Definitionen av dimensionen för maskulinitet gentemot femininitet lyder, med utgångspunkt
från den information som framkom i undersökningen, på följande vis:

Maskulinitet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är tydligt åtskilda. Män
förutsätts vara självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell framgång; kvinnor
förutsätts vara mer anspråksläsa, ömma eller mjuka och engagerade av livets kvalitet.

Feminitet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna överlappar varandra; både
män och kvinnor förutsätts vara anspråkslösa, ömma eller mjuka och inriktade på
livets kvalitet.41

De för undersökningspersonerna viktiga saker och förhållanden som hade starkast koppling
till denna dimension var för den maskulina polen att tjäna mycket, att få erkänsla för sitt
arbete, möjlighet till avancemang samt utmaning, d v s att ha ett krävande arbete. För den
feminina polen var chefsrelationen, samarbetet på arbetet och boendeområdet de viktigaste
frågorna.42

Den "maskuline" chefen är enligt Hofstede självhävdande, beslutsam och "aggressiv". Han
är en ensam beslutsfattare snarare än en gruppdiskussionsledare. Chefen i en feminin kultur
däremot är mer intuitiv än beslutsam, van vid att söka samstämmighet och inte lika synlig
som chefer i maskulina kulturer.

Osäkerhetsundvikande och ängslan
Den fjärde dimensionen som kunde identifieras utifrån IBM-undersökningen var det man
kallar osäkerhetsundvikande. Osäkerhetsundvikande är kopplat till termen ängslan - d v s ett
tillstånd av diffus oro över vad som skulle kunna inträffa - och leder till en minskning av
tvetydigheter. Människor i osäkerhetsundvikande kulturer ogillar nämligen starkt situationer
som uppfattas som tvetydiga. Därför söker man den struktur i företag, institutioner och
relationer som gör händelser förutsägbara och lätta att tolka. Ängsligare kulturer är som
regel också mer uttycksfulla. Människor kommunicerar mer med sina händer och det är
acceptabelt att höja rösten och att visa känslor mer öppet. På arbetsplatsen yttrar sig
osäkerhetsundvikandet i form av många formella och/eller oskrivna lagar och regler som
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styr arbetsgivares och anställdas rättigheter och plikter. Det behov av regler och lagar som
upplevs är grundat på känslor eftersom människor i starkt osäkerhetsundvikande kulturer
från barndomen har lärt sig att känna sig bäst till mods i strukturerade miljöer där så lite som
möjligt är lämnat åt slumpen.43

I nästa avsnitt fortsätter jag med att lyfta fram andra teoretiska indelningar som kan göras
mellan olika kulturer, vilket förhoppningsvis ska ge ytterligare grund att stå på när jag sedan
tillämpar teorin på illustrationer eller exempel från arbetslivet i Öresundsområdet.

4.3 Lewis och kulturer som krockar

Richard Lewis har, efter 30 års erfarenhet av människor från olika delar av världen, skrivit
en bok som behandlar kulturkrockar ur framför allt ett arbetslivsperspektiv. Lewis hävdar att
det finns kulturellt betingade skillnader mellan människor av olika nationaliteter och att
invånarna i en viss nation delar vissa specifika grundläggande värderingar och har en
likartad verklighetsuppfattning, samt att detta kommer till uttryck i deras beteende.44

Lewis delar in världens kulturer i tre huvudgrupper, vilka han benämner linjärt aktiva,
multiaktiva, respektive reaktiva. Linjärt aktiva är kulturer i vilka medlemmarna planerar
framåt, organiserar, agerar i en bestämd ordningsföljd och gör en sak i taget. Som exempel
på kulturer som tillhör denna kategorin nämns tyskar och schweizare. I multiaktiva kulturer
är människor livliga, pratsamma och gör gärna flera saker samtidigt. De agerar inte enligt en
i förväg uppgjord tidsplan, utan beroende på vad som känns mest intressant och relevant för
stunden. Till denna gruppen räknas sydeuropéer, latinamerikaner och araber. Slutligen de
reaktiva kulturerna, till vilka exempelvis japaner och finnar räknas. I dessa kulturer lägger
man stor vikt vid artighet och respekt och man har för vana att lyssna utan att avbryta samt
att noga överväga vad andra säger innan man tar ställning. Den sistnämnda gruppen kommer
jag inte att diskutera mer framöver eftersom den inte är relevant för uppsatsen, då varken
Danmark eller Sverige kan sägas vara reaktiva kulturer.

Lewis listar vidare upp de egenskaper som var och en av de tre gruppernas medlemmar
anses ha. Linjärt aktiva är uppgiftsinriktade, välorganiserade planerare och förlitar sig mest
på sakuppgifter. Denna kulturgrupp är bl a introverta, tålmodiga, tystlåtna, punktliga och har
ett begränsat kroppsspråk. Vidare anses linjäraktiva planera framåt i detalj, göra en sak i
taget, föredra fast arbetstid samt fastställda rutiner och planering. De styrs av tidsscheman,
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håller sig till en bestämd plan och slutför handlingsprogram, håller isär olika projekt,
använder PM samt håller isär sociala och yrkesmässiga relationer.

Multiaktiva är pratsamma och person- och relationsinriktade. Personer som tillhör denna
kategorin är bl a  extroverta, otåliga, pratsamma, opunktliga och har ett livligt kroppsspråk.
De planerar i stort, gör flera saker samtidigt, arbetar när som helst, utnyttjar informella
kanaler, har en oförutsägbar tidsplanering, ändrar uppgjorda planer och slutför transaktioner
mellan individer. Multiaktiva anses vidare låta olika projekt påverka varandra,  skriver
sällan PM samt kombinerar sociala och yrkesmässiga aktiviteter.

Jag har i detta kapitel diskuterat och lyft fram kulturteorier som ska hjälpa mig att förstå den
dansk-svenska relationen i arbetslivet. Hofstedes undersökningsresultat har sedermera
använts flitigt i sammanhang där man talar om nationellt kulturella skillnader i
organisationer. De identifierade dimensionerna fungerar som ett strukturerande hjälpmedel
och sätter fingret på övergripande skillnader, som förklarar varför exempelvis företag är mer
hierarkiska i en kultur än en annan eller hur det kommer sig att vissa grupper av människor
gestikulerar mer än andra. Även när det gäller kulturer som ur ett internationellt perspektiv
är så pass lika som Sverige och Danmark är dimensionerna behjälpliga. I följande kapitel
applicerar jag teorin på de kategorier av problemkällor som jag identifierade i kapitel två.

5. Problemkällorna och kulturdimensionen

Sett ur ett större perspektiv är givetvis svenskar och danskar väldigt lika varandra. Placerade
på en internationell, fyrdimensionell karta över Hofstedes kulturella dimensioner, befinner
sig Sverige och Danmark mycket nära varandra. Generellt sett kan vi därför inte alltid
förklara skillnaderna med att svenskar och danskar tillhör olika kategorier (t ex
feminin/maskulin) enligt den indelning som exempelvis Hofstede gör. De dimensioner som
Hofstede talar om är uppbyggda som skalor, och för att ge mening åt de kulturellt betingade
skillnaderna måste man istället beakta att Sverige respektive Danmark befinner sig på olika
avstånd från den yttersta punkten, även om de är nära varandra. Hade min uppsats i stället
handlat om kulturella skillnader mellan chilenska respektive svenska företag, hade
kulturerna lätt kunnat urskiljas som sina motpoler - Sverige har en feminin kultur, Chile har
en maskulin kultur t ex. I fallet med Sverige och Danmark handlar det istället om att Sverige
har en mer feminin kultur än Danmark.

Även om Sverige och Danmark således har en liknande kultur sett ur ett större perspektiv,
kan man urskilja kulturella skillnader som har betydelse i relationen mellan Sverige och



Danmark. Analysen är gjord i förhållande till den andre nationen och det är viktigt att
påpeka att när jag beskriver något som svenskt, ska detta enbart uppfattas som svenskt i
förhållande till det danska. Om jag tillskriver den danska kulturen ett karaktärsdrag, är det
enbart sett utifrån jämförelsen med den svenska. En människas bild av en främmande kultur
beror nämligen på relationen mellan den främmande kulturen och den egna. Därför uppfattas
exempelvis svensk mentalitet olika av människor med olika bakgrund. Ett karaktärsdrag
som här beskrivs som "typiskt danskt" skulle kunna vara detsamma för en annan kultur, och
om den danska kulturen ses i relation till denna kultur skulle det "typiskt danska" inte längre
betraktas som typiskt, utan hamna i skymundan för andra drag som kan ses som "typiskt
danska" i den nya relationen. I min uppsats handlar det dock om Sverige och Danmark och
utifrån denna relation försöker jag nedan förstå samarbetsproblemen utifrån begreppet
kultur, genom att applicera de kulturspecifika teorierna på problemkällorna i
Öresundsområdet. Jag försöker belysa Öresundsproblematiken genom citat eller
illustrationer hämtade från den sekundärdata som har legat till grund för problemkällorna.

5.1 Handelstradition och företagsstruktur

Med hjälp av Lewis indelning kan man delvis förklara skillnaderna i företagsstrukturen
mellan danska respektive svenska företag. Sverige stämmer väl in på Lewis beskrivning av
linjärt aktiva kulturer med detaljerade planer framåt och en större tydlighet i organiseringen
av arbetet överlag. Danskarnas sätt i arbetslivet tycks stämma bättre överens med de
multiaktiva kulturerna som är mer otåliga och otvunget ändrar planer. Skillnaderna uttrycks
av en svensk verksam i Köpenhamn på följande vis:

Danmark är ett typiskt land för "traders" och den typen av mellanhänder som trading
går ut på kräver en väldigt hög grad av flexibilitet, många gånger i
motsatsförhållande till planering, vilket också är väldigt typiskt för hela det danska
lynnet. Man är väldigt skicklig på att klara sig i en dynamisk värld och anpassa sig
till förändrade omständigheter. Mycket mer köpmanna-orienterat.45

En viktig anledning till att svenskar och danskar strukturerar sitt arbete på olika sätt har
dock att göra med att företagen i Danmark generellt sett är mindre än företagen i Sverige.
Stora företag kräver större tydlighet i planeringen medan mindre företag lättare kan göra
snabba förändringar för att tillvarata de möjligheter som uppkommer.    

5.2 Informationshantering och dokumentation
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Svenskarnas större benägenhet att dokumentera och informera skriftligt har som jag tidigare
nämnt delvis med föregående punkt att göra. Det verkar dock som om det även speglar en
kulturell skillnad mellan företagen i Danmark och Sverige. Enligt Hofstedes studie finns det
i osäkerhetsundvikande kulturer en större efterfrågan på struktur för att man lättare ska
kunna förutsäga och tolka händelser.46 Enligt den IBM-studien som Hofstede gjorde är
varken Sverige eller Danmark speciellt osäkerhetsundvikande. Sverige anses dock vara
något mer osäkerhetsundvikande än Danmark, vilket citatet nedan kan ses som ett tecken på:

Ett annat exempel då konflikter lätt uppstår rör det enligt danskar onödiga behovet av
en personalhandbok med regler till skydd för de anställda, som kungör att man inte
får röka, ger detaljer om hur man umgås på arbetsplatsen etc. Danskars reaktion låter
att "det ska man väl inte lägga sig i hur folk beter sig". Från svenska anställda
upplevs det snarare tvärtom: "om man har klara, entydiga regler så har man lättare
att umgås, för då vet man ju precis vad som gäller i olika situationer".47

Svenskar verkar ha ett större behov än danskar att kunna förutsäga vad som ska hända.
Vidare tydliggörs en inneboende konflikt som har med "dansk" integritet och personlig
frihet kontra "svenskt" omhändertagande att göra. Man kan även göra en koppling till
dimensionen individualism/kollektivism. Både Sverige och Danmark tillhör de mer
individualistiska kulturerna. Danskarna är enligt Hofstedes mätningar dock mer
individualistiska. Den personliga friheten i arbetet var som jag har nämnt tidigare en av de
faktorer som mest associerades till den individualistiska ytterligheten. I Sverige tenderar
arbetsgivarna att ha en mer alltomspännande betydelse för individens arbetsliv än vad som
är fallet i Danmark.48

5.3 Beslutsfattande

Den dimension som Hofstede kallar ojämlikhet och maktdistans handlar till stor del om
beslutsfattande. Frågorna rör bl a anställdas uppfattning respektive preferens för sin chefs
beslutsfattarstil. Hofstede konstaterar här att i länder med liten maktdistans föredrar de
anställda som regel en konsulterande ledningsstil. I länder med stor maktdistans däremot
föredrar man ofta att chefen beslutar autokratiskt.  Både Sverige och Danmark tillhör de
länder som har liten maktdistans. Sett åtminstone utifrån ett arbetslivsperspektiv förefaller
dock den danska företagskulturen ha större maktdistans än den svenska. Som jag tidigare har
nämnt är de danska företagen mer hierarkiska än de svenska. Den danske chefen har oftast i
det närmaste ensam beslutsrätt medan det som regel finns flera chefsnivåer på svenska
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företag och chefen först beslutar sedan han eller hon har frågat vad medarbetarna tycker. Så
här säger en svensk som arbetar på ett danskt företag:

Ja, det var en grej som blev en väldig diskussion, (...) jag tror aldrig att det hade
funkat i Sverige, nämligen; på (ett visst) hotell bestämde ledningen att man skulle
införa övervakningskameror i korridorer, restaurangen, i baren och på ett tjugotal
ställen där inte personalen fick reda på att de fanns. Och det var en himla protest och
det var två bartender som sade upp sig, och det kan visst finnas anledning till det
kanske, men bortsett från det så var personalen sur och tyckte att det här var ju inte
bra. Och man visste ju inte om man hade satt upp dem på några hemliga ställen
överhuvudtaget, va. Det var ingen diskussion innan. Direktören bestämde att så här
är det! Och jag såg ett protokoll, en skrivelse som VD:n hade skrivit att "Är det
någon som inte kan acceptera detta, så är det helt fritt att skiljas från din befattning",
punkt slut. Här (i Sverige) skulle det ju vara massor av MBL förhandlingar och
Expressen skulle ha skrivit och det hade varit uppe i TV säkerligen också.49

Jag har i föregående kapitel nämnt de skillnader i preferenser över företagsledningstyper
som enligt Hofstede finns i maskulina respektive feminina samhällen. Den "maskuline"
chefen som snarare är ensam beslutsfattare än gruppdiskussionsledare känns igen från citatet
ovan. Hofstede menar att man i feminina länder föredrar att lösa konflikter på arbetsplatsen
med hjälp av kompromisser och förhandlingar. Både Sverige och Danmark har enligt
Hofstedes undersökning mycket låga poäng för maskulinitet. Sverige anses dock enligt dessa
beräkningar vara det mest feminina samhället av de 53 länder som studerades.50 Trots att
båda länderna ur det internationella perspektivet ligger nära den feminina polen, upplevs
tydliga skillnader i hur de svenska respektive de danska företagen handskas med beslut.

5.4 Ledningskultur

I länder med stor maktdistans centraliserar företagen som regel makten till så få personer
som möjligt. Företagsstrukturen är hierarkisk med människor som i organisationen är under-
respektive överordnade varandra. I Öresundsnytt jämför  danske Birgens, vd och delägare i
ett danskt PR-konsultbolag i Malmö samt Andréen,  svensk vice vd i ett danskt företag, den
danska och den svenska ledningskulturen:
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I de flesta svenska företag är organisationen platt. Det betyder färre höga
befattningshavare och få nivåer mellan högste chef och medarbetare. I Danmark är
pyramiden hög med massor av nivåer med personer av olika beslutskraft. 51

Det verkar finnas betydande kulturella skillnader mellan den danska och svenska
ledningskulturen, vilket leder till att det uppstår missuppfattningar och irritationsmoment.
Svenskar upplever inte sällan det danska ledarskapet som hierarkiskt och toppstyrt. Detta
bekräftas av Birgens och Andréen:

I Danmark kan en chef skälla ut en medarbetare mitt framför andra, men det kan
man inte göra i Sverige. Danska medarbetare är mycket mer beredda att acceptera
chefens beslut i företagen.52

Om man gör en koppling till teorierna om maskulina respektive feminina samhällen,
tydliggörs återigen att den danska företagskulturen tycks vara mer maskulin än den svenska.
Chefer i maskulina kulturer är vana vid att själva ta besluten. I feminina kulturer däremot
brukar chefen söka samstämmighet. Medan den svenska chefen anser att han eller hon på
detta sätt ger sina underordnade sitt stöd och hjälper dem att genomföra arbetet på ett vettigt
sätt, ser den danske underordnade detta snarare som ett uttryck för handlingsförlamning. Att
man som svensk chef gärna uppfattar sig själv och ger sig ut för att vara jämlik med sina
underordnade, får inte sällan danskar att tappa respekten.

Anders Edström och Sten Jönsson har tittat specifikt på svenskt ledarskap och konstaterar
att den typiska svenska ordern är "Se vad du kan göra åt saken!" Detta menar man bygger på
en strävan efter konsensus, samt visar på förtroende för medarbetarna. Men en förutsättning
för att en sådan uppmaning skall fungera är att det finns en gemensam uppfattning om mål
och problemställning. När det förekommer utländska deltagare vid sammanträden i
ledningsgruppen framhåller de ofta att det var en intressant diskussion, men vilket beslut har
fattats? Vad gör vi nu? Man kommer ut från sammanträdet stimulerad av diskussionen men
fortfarande konfunderad över vad som skall göras, vem som är ansvarig och när det skall
vara klart. Sammanträdena tycks med andra ord vara mindre strukturerade och mer
demokratiska i Sverige än i många andra länder.53

Naturligtvis finns det betydande variationer mellan individer, grupper företag och branscher,
men författarna anser att man kan tala om svenska särdrag avseende ledningsstil. Den
svenska företagsledningen är decentraliserad och demokratisk. Avståndet mellan de olika
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maktnivåerna är litet och det finns även färre nivåer i ett svenskt företag än i företag från
andra länder. Svenska chefer är som regel lätta att komma i kontakt med - de lämnar t ex
ofta dörren öppen, de är metodiska, måna om sina anställda och är inriktade på att nå
samförstånd. Cheferna får dock kritik för att de ibland driver strävan efter konsensus för
hårt, och att de har en tendens att undvika konflikter. Detta menar man leder till otydlighet.

5.5 Affärsmentalitet

Definitionen av dimensionen osäkerhetsundvikande är i hur hög grad medlemmarna i en
kultur känner sig hotade av osäkra eller okända situationer.54 I affärer ger svenskar ofta
intryck av att känna otrygghet när de förhandlar med danskar. Många av de svenska intervju-
och undersökningspersonerna i litteraturen som jag har tagit del av, uttrycker att de upplever
danskarna som sluga och opålitliga. En svensk arbetsförmedlare som ofta sitter i möte med
kolleger från andra sidan Sundet säger så här:

Ja, man kan ju råka ut för det att de håller en raljant ton och det skrattas och det
snackas och det har sig. Men hela tiden får man vara skärpt och veta vad man menar
för någonting. För om en dansk säger "Ja, det går godt" så behöver det inte alls göra
det. Det kan betyda att det här är jag inte intresserad av, eller vad som helst va. Det är
ju inte bara språket i sig självt utan det är ju kopplat till en situation eller stämningen
eller kroppsspråket. Så måste man alltså fundera över hur det fungerar. Det är lätt att
misstolka, det är det nog tyvärr.55

Citatet tyder på att arbetsförmedlaren är osäker på vad danskarna vill och menar. Att
svenskarna i högre grad än danskarna upplever det besvärligt när de inte vet vad som gäller
kan uttryckas i termer av osäkerhetsundvikande. Ovanstående tyder på att det faktum att
svenskar enligt Hofstedes dimensioner är mer osäkerhetsundvikande, har betydelse när
svenskar och danskar gör affärer med varandra.

Många av olikheterna som framkommer när danskar och svenskar gör affärer med varandra
kan förklaras med hjälp av Lewis teorier. Danskarna tycks i många avseende ha större
likheter med t ex de latinska kulturerna, det vill säga de som Lewis definierar som
multiaktiva. Från flera av vittnesmålen från personer med erfarenhet från samarbete i
Öresundsområdet kan man känna igen de multiaktiva dragen hos danskarna, såsom att de
planerar i stort, ändrar uppgjorda planer och har en oförutsägbar tidsplanering. Andra
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typiska multiaktiva drag är att arbeta när som helst och att göra flera saker samtidigt. I en
artikel i Akademiker säger Lundenmark följande:

Svenska affärsmän som gjort affärer i Danmark blir alltid lika överraskade när
dansken morgonen efter överenskommelsen och handslaget ringer och river upp allt
igen. Ett annat misstag som svenska direktörer gör är att de kopplar av med sitt
affärssällskap i krogmiljön efter en dags förhandling. Dansken fortsätter att jobba,
även efter ett antal gammeldansk.56

Danskarna tycks generellt sett vara mer dynamiska och flexibla. De överväger som regel inte
lika noggrannt innan en plan sätts i verket och kan om planen inte verkar fungera lägga om
kursen. Svenskarna går ofta betydligt försiktigare till väga. Planen fastställs först sedan man
har begrundat alla fakta och sedan håller man sig till detta. De svenska affärsmännens
reaktion ovan är således i enlighet med linjäraktiva kulturer. Vidare har linjäraktiva för vana
att arbeta på fast tid. Krogbesöket på kvällen ses därför som avkoppling och inte som
arbetstid.

6. Identitetsteorier och identitetsanalyser

I detta kapitel gör jag en teoretisk genomgång av det andra av uppsatsens huvudbegrepp,
nämligen identiteten. Jag inleder med att introducera jaget och fortsätter sedan med att titta
på den personliga respektive den sociala identiteten, för att slutligen övergå till begreppet
nationell identitet.

6.1 Introduktion till identitetsbegreppet

Enligt Mead utvecklas människans medvetande och jag i en social process. Från det att vi
föds lär vi oss vad som är bra och dåligt, önskvärt eller icke önskvärt. Detta lärs ut till oss
genom socialisationen, i första hand av våra föräldrar (eller andra personer som tar hand om
oss som barn) och fortsätter i sekundärsocialisationen genom bl a skola och arbete. Barnet
får en uppfattning om när han eller hon gör något som är bra respektive dåligt, genom att
barnet bedömer sitt beteende utifrån sina föräldrars (eller andras) perspektiv och så att säga
tar ställning utanför sig själv.57
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Meads jag (self) har två komponenter - I and Me. Me är vårt sociala jag och reflekterar den
sociala strukturen. Den är en sammansättning av andras inställning och förväntningar vilka
individen själva intar och är resultatet av individens interaktion med en "generaliserad
andre". Den generaliserade andre är internaliseringen av samhället, av dess normer och
regler. I är den spontana, oförutsägbara och kreativa aspekten av jaget. I är obundet av direkt
socialt inflytande och förekommer Me som kontrollerar I´s impulsiva respons. Mead betonar
dock att varje jag är unikt. Jagen delar en gemensam struktur, men var och en av jagen har
en individualitet - ett unikt mönster. På samma sätt finns det inte enbart en stor generaliserad
andre utan många i samhället, eftersom det finns många grupper i samhället. Individen har
således flera generaliserade andre och jag.

Den generella mekanismen för utvecklingen av jaget är reflexiviteten, eller förmågan att inta
andras positioner eller roller och agera som de gör. Resultatet av detta är att individen kan se
sig själva såsom andra skulle ha gjort, och därmed agera i enlighet med vad som förväntas
av honom eller henne. Givetvis varierar graden till vilken vi gör detta från person till person,
men en viss grad av denna förmåga är grundläggande för att vi ska fungera som medlemmar
i ett samhälle eller grupp. Samhället och den sociala interaktionen är således grundläggande
för jaget. Det finns enligt Mead en rad reaktioner, eller sätt att agera, som är gemensamma
för människor oavsett miljö. Identiteten däremot, växer fram i samspelet med andra och är
avhängig den kultur eller samhälle vi socialiseras in i.

6.2 Personlig och social identitet

När man talar om identitet, brukar man skilja mellan den personliga eller individuella
identiteten, respektive den sociala eller kollektiva. Den personliga identiteten inbegriper de
utmärkande dragen hos en individ, såsom exempelvis utseende, intelligens eller
personlighet. Den sociala identiteten kan definieras som:

den del av en individs självuppfattning som härstammar från hans/hennes vetskap
om sitt medlemsskap i en social grupp (grupper) tillsammans med det värde och den
emotionella betydelse detta medlemsskap har.58

Oavsett om det gäller den personliga eller den kollektiva identiteten, så uppstår identiteten i
en social och kulturell kontext. Identiteten står alltid i förhållande till omgivningen, eller
som Anders Linde-Laursen säger: Når man beskriver andre, er det i virkeligheden blot én
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selv, man forsøger at beskrive, och menar att det är lättare att redogöra för vem man inte är,
än att beskriva vem man själv är.59

Lange & Westin påpekar att identiteten samtidigt innefattar likhet och olikhet, identifikation
och distansering. Människans identitet, framför allt när det gäller hennes känsla av att vara
unik, blir framträdande mot en bakgrund av likhet inom den sociala grupp hon tillhör. I
relation till gruppen har vi således - och måste ha - individuell särprägel. Men slantens andra
sida, olikheten inom gruppen, träder i sin tur fram mot en bakgrund av olikhet i förhållande
till andra grupper. Medlemsskapet i olika grupper är en viktig del av individens identitet och
av stor betydelse för känslan av egenvärde. De sociala eller kollektiva identiteterna blir
enligt Lange och Westin tydligast när det existerar någon form av konkurrens mellan
grupperna, vilket gör att det uppstår laddningar och säger:60

           En positiv social identitet, som är en av de främsta bestämningarna till en
           positiv självuppfatttning, innebär inte bara att jag är jag, därför att vi är som
           vi är, och de är inte som vi. I vissa avseenden är vi bättre.61

Ovanstående kan knytas an till begreppet etnocentrism, som innebär att vi bedömer andra
grupper och dess medlemmar utifrån den egna gruppens normer. Alla är till någon grad
etnocentriska och tenderar således att utgå ifrån att den egna (kultur)gruppens sätt att vara
och tänka är det "rätta". De egna normerna får således fungera som måttstock för andras
beteende och deras sätt att vara.62

Individens sociala identiteter är enligt Gudykunst och Kim den viktigaste komponenten när
vi interagerar med personer vi inte känner. Vi strävar hela tiden efter att definiera oss själva
genom världen vi lever i, och ett av de viktigaste kognitiva redskapen som vi använder i
denna process är social kategorisering.63 I sin bok Stigma. Den avvikandes roll och identitet,
skriver Erving Goffman:

När en främling dyker upp i vår närvaro, då är vanligen redan den första åsynen av
honom tillräcklig för att vi ska kunna kategorisera honom och fastställa vissa
egenskaper hos honom...64
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Det finns en tydlig koppling mellan kultur och social identitet. Tilldelningen av sociala
identiteter tjänar delvis samma syfte som kulturen i stort, d v s att genom kategorisering
skapa ordning i tänkandet. Kategorierna får enligt Wellros fäste i människors medvetande
genom att de benämns med ord. Kategorisering innebär således att man observerar olikheter
människor emellan och utifrån dessa tilldelar oss själva och andra sociala identiteter.65

Enligt Rodney Bruce Hall bildas den kollektiva och den individuella identiteten ömsesidigt
eftersom den individuella identiteten delvis är definierad i termer av deras deltagande i
kollektiva identiteter. Den kollektiva identiteten är föremål för förändring av krafter och
händelser som finns både utanför och innanför det egna samhället. Hall skriver:

Through emotive identification ( ... ) and the forces of socialization, our individual
identity - our ideas about who we regard ourselves to be - are derived in a social
context. Individual identity and collective identity are co-constituted.66

Hall hävdar att både den individuella och den kollektiva identiteten förstärks ömsesidigt och
därmed kan institutionaliseras och reproduceras lätt. Han menar att förändringar i den
individuella och den kollektiva identiteten hos viktiga aktörer, resulterar i förändringar i det
nationella systemet. I socialisationsprocessen formar individen kognitiva och känslomässiga
förbindelser till sitt samhälle, och införlivar dess kännetecken och normer i sin identitet.
Vidare ligger förändringar i den ömsesidigt skapade individuella och kollektiva identiteten
till grund för förändringar i den globala och inrikes sociala ordningen, och åtföljande
förändringar i de institutionella formerna av kollektiv handling, genom vilka identiteten
uttrycks till andra samhällen.67

Både den personliga och den kollektiva identiteten står med andra ord under kontinuerlig
förändring. Mead understryker liksom Hall att förändringar på individnivå i förlängningen
leder till större samhälleliga förändringar.

We know that as we pass from one historical period to another there have been
fundamental changes, and we know these changes are due to the reactions of
different individuals. It is only the ultimate effect that we can recognize, but the
differences are due to the gestures of these countless individuals actually changing
the situation in which they find themselves, although the specific changes are too
minute for us to identify.68
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Som jag har pekat på ovan är vi alla medlemmar i många olika sociala grupper, vilka är en
viktig del av vår identitet. Om vi är medvetna om att tillhöra en grupp ser vi den gruppen
som en medlemsgrupp (membership group). Det finns flera anledningar till att vi gärna
identifierar oss med en viss grupp. En av anledningarna är de positiva faktorer som
medlemsskapet i grupper medför, såsom exempelvis tillgivenhet, vänskap, prestige och
status. Vidare vill vi undvika den sociala isolering som kan inträffa utan starka gruppband.
Det finns dessutom grupper, etniska t ex, som vi varken kan välja eller välja bort. En av de
största medlemsskapsgrupperna som vi tillhör är vår nation.69

6.3 Nationell identitet

Tanken om det nationella har sitt ursprung i den franska revolutionen som gjorde att man
började ifrågasätta kungars rätt till att styra och representera sina stater. I den efterföljande
perioden blev sedermera denna princip ersatt med andra grunder för staters avgränsning.
Staten skulle istället vara folkets eller nationens medel för att styra dess egna förhållande.
Därmed blev det också viktigt att avgränsa nationen gentemot andra, samt att etablera en
förståelse för på vilket sätt nationen utmärkte sig.

Som jag tidigare påpekat måste den nationella identiteten på grund av sitt omfång vara
föreställd. Linde-Laursen menar att den nationella identiteten ska förstås som en diskurs, d v
s en tankefigur som är skapt och omskapt i konkreta historiska sammanhang. Med detta som
utgångspunkt kan den nationella identiteten sägas utgöra en fast etablerad berättartradition
om nationens folk, politik, ekonomi och historia. En berättartradition som enligt Linde-
Laursen har hegemoni över andra, alternativa formuleringar.70

Liksom övriga identiteter är nationella identiteter konstruerade i förhållande till andra.
Själva tanken på nationen förutsätter att det finns andra nationer. Den nationella identiteten
framträder således i relationen mellan en nation och en annan. En nations självbild är
avhängig vilken bild - av möjliga bilder som andra nationer har - som den väljer att känna
igen sig i. Enligt Linde-Laursen är nationell identitet en fråga om att kunna känna igen sig
själv i de bilder av ens nationella egenart som andra nationer har i förväg, eller som det är
realistiskt att tro att man kan få dem till att ha.

Linde-Laursen hävdar att om man uppfattar identitet som en stängd, entydig kategori, är det
svårt att analysera vad det nationella består av eftersom det förutsätter att exempelvis alla
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danskar är lika varandra - om identiteten uppfattas vara individförankrad, eller att alla
danskar har samma upplevelse av att vara dansk - om identiteten uppfattas som något som
existerar i samhället mellan individer. Identiteten måste istället uppfattas som en komplex,
öppen process där olika identitetsdelar i olika situationer artikuleras med olika styrka.
Genom att se identiteten som en öppen process är det möjligt att skilja mellan olika grunder
för identiteten som framträder i olika situationer. Linde-Laursen menar att det finns två olika
typer av kollektiv  identitet. Han skiljer på kollektiv identitet som bygger på faktisk
upplevelse och erfarenhet av situationer, såsom familj eller åldersgrupp, samt kollektiv
identitet som även den bygger på erfarenhet men som dessutom har en diskursiv karaktär,
genom vilken gemenskapen existerar som en föreställning. Den nationella identiteten är
exempel på den senare typen av kollektiv identitet. Den nationella kulturen har däremot inte
samma diskursiva karaktär som den nationella identiteten. Den inbegriper enligt Linde-
Laursen alla de triviala, vardagliga sätt som folk talar, skrattar och agerar som svenska eller
danska.

Orvar Löfgren betonar dock att människor som bor och verkar inom en nation måste vara
synkroniserade med varandra. Han menar att nationella identiteter inte kan uppstå och
överleva enbart utifrån en föreställd gemenskap, utan måste vara förankrad i en delad
kulturell praktik, såsom gemensamma vanor att uträtta vardagliga bestyr. Även om vi inte
känner mer än bråkdelen av våra landsmän finns det således en materiell bas för den
föreställda gemenskapen.Vid studier av nationella identiteter har exempelvis diskning och
kroppshållning visat sig vara nationellt specifika.71

Frykman och Löfgren hävdar att känna sig svensk eller dansk inte är ett tillstånd. Den
nationella identiteten är som regel vilande och aktiveras främst i speciella situationer, såsom
i mötet med andra kulturer. Däremot är det en faktisk erfarenhet att vara svensk, och denna
färdighet är främst omedvetet inlärd genom socialisationen, och omfattar vardagliga saker
såsom hur man går, talar, uttrycker känslor och tankar.72

Även Thomas Jylland Eriksen talar om den nationella identitetens vilande karaktär, och
poängterar att när och hur en viss identitet blir den viktiga beror på sammanhanget. I de
flesta sammanhang aktiveras inte den nationella identiteten, då den framstår som irrelevant i
definitionen av andra sociala situationer.73 Linde-Laursen menar att rummets pedagogik
producerar skillnader, vilka sedan ligger till grund för uppkomsten av identiteter mellan
nationer. Det är just genom gränsöverskridelsen som klara gränser dras. Den nationella
identiteten aktiveras i det ögonblick som det nationella görs synligt. Det är när vi är på den
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andra sidan av en gräns som vi börjar att titta efter skillnader. Även små avvikelser får stor
betydelse och görs till tecken på annorlundaskap och skillnad mellan nationer. Tecknen för
rummets gränser - vilka kan röra sig om allt från mat och klädsel, till språk och sätt att röra
sig på - får mytologisk betydelse. Turen med båten över gränsen i Öresund eller med tåg
eller bil över Öresundsbron blir på detta sätt en viktig övergångsrit, som betyder inledning
och avslutning på ett tillstånd av upplevelse av utland. Det har utvecklats ritualer för
uppehället på den andra sidan sundet som symboliserar att man verkligen har varit på den
andra sidan. Så här säger till exempel en svensk om Köpenhamnsbesöket:

Utan att äta en pølse och dricka en öl så har man inte varit i Danmark. Man måste ju
ta seden dit man kommer!74

Att diskutera den nationella identiteten inbegriper som antytts ovan att man beaktar begrepp
som är viktiga för förståelsen av densamma. Ett av dessa är den föreställda gemenskapen,
vilken som poängterats är relevant för att förstå hur samhörigheten mellan medlemmar av en
nation uppstår och upprätthålls trots att de flesta av medlemmarna aldrig kommer att mötas.
Jag har även pekat på att det finns en så kallad berättartradition som ligger till grund för hur
en nations medlemmar uppfattas av andra samt uppfattar sig själva. Dessa uppfattningar är
dock inte helt och hållet tagna ur luften. Det finns drag som kan sägas vara specifika för en
nations befolkning, det som Daun kallar modal personlighet (se kapitel 3), vilket omfattar
hur vi gör vardagliga saker.

En av den nationella identitetens viktiga egenskaper är dess vilande karaktär. Under långa
perioder gör den sig inte gällande för att aktiveras i det ögonblick det nationella görs synligt.
Andra viktiga begrepp är gränsöverskridande och rummets pedagogik. Det är gränserna som
skapar vår förståelse för vad det nationella innebär. När vi kommer över gränsen börjar vi
leta efter tecken på att vi är olika andra nationers medlemmar. Därigenom konstateras också
att vi är lika våra landsmän. Som jag påpekade i det tidigare avsnittet innebär ju identitet att
man i lika delar liknar varandra inom gruppen och differentierar sig gentemot medlemmar
av andra grupper.

Den nationella identiteten anses vara överordnad andra tillhörigheter såsom regionala eller
etniska, eller baserade på kön, klass, generation, religion etc.75 Att vara svensk eller dansk
tenderar med andra ord att överskugga det att vara kvinna, man eller den identifikation man
kan känna med andra åldersgrupper, yrkesroller etc. Rent praktiskt skulle detta innebära att
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grunder för samhörighet och identifikation som vanligtvis fungerar på arbetsplatsen, får stå
åt sidan för det nationella.

7. Problemkällorna och identitetsdimensionen

I detta kapitel tillämpas teorierna om identitet på de praktiska exempel som berör samarbetet
i Öresundsområdet. Identiteten ställs således i relation till de problem man kan se i
samarbetet mellan danskar och svenskar, liksom kulturen gjordes i kapitel fem. Jag har dock
valt att inte dela in detta kapitel utifrån problemkällorna. Diskussionen om den nationella
identiteten utgår ifrån att de kulturella skillnaderna är mindre viktiga för att förstå
Öresundsproblematiken och eftersom indelning i det jag kallar problemkällorna har sin
grund i så kallade kulturella skillnader mellan danskar och svenskar, skulle samma
förfarande i detta kapitel leda till en massa upprepningar. Oavsett om det handlar om krockar
i informationshantering eller i ledningskultur, kan detta utifrån identitetsaspekten nämligen
förstås på samma sätt. Utifrån identitetstänkandet är det på grund av att svenskar och
danskar har behov av att hävda sitt nationella medlemsskap - och på så vis differentiera sig
gentemot varandra - som det uppstår problem på arbetsplatsen, snarare än de kulturella
skillnaderna i sig. Av denna anledning har jag här valt att diskutera utifrån de viktiga
aspekter som identitetsbegreppet bidrar med, i stället för att använda mig av den tidigare
kapitelindelningen. Därmed inte sagt att jag överger problemkällorna. Även här utgår jag
från samma typer av problem som omnämnts tidigare.

7.1 Social identitet

Enligt Mead lär vi oss från det att vi föds vad som är bra eller dåligt och att föredra vissa
tillstånd framför andra. Detta påbörjas i primärsocialisationen, och fortsätter sedan i
sekundärsocialisationen, i vilken arbetsplatsen ingår. Detta innebär att danskar och svenskar
kan uppfatta saker på skilda sätt. Det som för den ena gruppen ses som något positivt, kan i
den andra gruppens ögon uppfattas som något negativt. Psykologen Pia Bak-Frederiksen,
som är anställd på AWD Personaleudvikling som finns i både Malmö och Köpenhamn,
menar att:

Det er for eksempel stor forskel på, hvordan danskere opfatter hurtigheden av en
beslutningsprocess. I Sverige opfattes et stort tidsforbrug som et udtryk for
grundighed og eftertænksomhed, mens det i Danmark virker ineffektivt og
langsommeligt. Derimod er hurtige beslutninger i Danmark ensbetydende med



dygtighed, kontant og resolut adfærd. I Sverige er de hurtige beslutninger lige med
overfladiskhed og en lidt autoritær holdning.76

Bak-Frederiksen pekar ovan på hur de två kulturernas skilda sätt att ta beslut, uppfattas på
olika sätt av danskar och svenskar. Medlemsskapet i olika grupper för med sig att man
identifierar sig med gruppens normer och värderingar. I detta fallet innebär det att svenskar
lägger en positiv bedömning i att vara eftertänksam och noggrann, medan danskar anser att
snabbhet tyder på handlingskraft och därför är att föredra.

I den tidigare diskussionen om den personliga och den sociala identiteten, poängterades det
att identiteten alltid står i relation till omgivningen. Att beskriva vem vi är och vad vi står för
görs bäst genom att framhålla vem vi inte är. Således är vår beskrivning av andra inte sällan
ett sätt att redogöra för vem vi själva är. Följande två citat utgör svenskars respektive
danskars beskrivningar av varandra:

Svenskere er stive og formelle folk, som lægger vægt på loyalitet og på evnen til at
indordne sig. I virksomhedssammenhænge stræber de efter volumen, og de er snarere
globalt end lokalt orienterede.

Danskere er Nordens arabere. De er upålidelige, uformelle og udisciplinerede, uden
vilje til at indordne sig. I virksomhedssammenhænge stræber de efter uafhængighed,
og de er udpræget lokalt orienterede.77

Danskars beskrivning av svenskar som stela och formella, skulle därmed innebära att de
uppfattar sig själva som mindre stela och formella. På samma sätt tycks svenskar mena att
de själva inte är opålitliga och odisciplinerade som danskar. Citaten måste dock ses i ljuset
av relationen mellan svenskar och danskar, d v s svenskar anses vara stela och formella i
jämförelse med danskar. På samma sätt sägs danskar vara opålitliga och odisciplinerade i
jämförelse med svenskar. I jämförelse med personer från någon annat land än Danmark,
låter kanske inte svenskar bäst beskrivas som stela och formella. På samma sätt skulle
kanske inte danskar ses som opålitliga och odisciplinerade i förhållande till en annan
nationsgrupp än svenskar. I termer av identitet, är relationen mellan svenskar och danskar
unik och således olik relationen till andra grupper.

För folk som kommer utifrån ter sig svenskar och danskar dock överlag väldigt lika.
Invandrare som lever i Danmark och Sverige känner som regel till stereotyperna om
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svensken respektive dansken men har svårt att finna någon större skillnad mellan kulturerna.
Så här säger en av dem:

Jamen, hvor meget forskel er der? ... Jeg tror ikke, at invandrare vil kunne føle så
meget forskel på de to kulturer, fordi der er meget større forskel fra deres kultur til
den danske og den svenske, så når de ser de to kulturer, synes de er ens ... jeg mener,
den difference, der er imellem dansk og svensk kultur, er minimal i forhold til
Tyrkiet, Pakistan, Iran og Irak.78

7.2 Etnocentrism

Det finns inte sällan en negativ bild av grannfolket, som utgår ifrån bilden av den egna
kulturen. Etnocentrism stärker den egna gruppen men får också de negativa konsekvenserna
att man ser den egna gruppens levnads- och tankesätt som överlägsna andra gruppers
levnads- och tankesätt, samt att vi blir ängsliga i interaktionen med medlemmar av andra
grupper. Så här säger en dansk kvinna som arbetade som servitris under byggandet av
Öresundsbron:

Vi bor så nära men vi är två folkslag med olika arbetssätt och skild moral. De kom
mycket dåligt överens, i alla fall det första året. Allt som gick snett var de satans
svenskarnas fel som inte begrep något. Danskarna hade mycket svårt att acceptera att
det var någon logik i det svenskarna gjorde och tvärtom. Att ledningen var svensk
gjorde det inte bättre.79

Enligt beskrivningen ovan tycks de båda grupperna utgå från ett etnocentriskt synsätt där de
ser sitt eget förfarande som det rätta och riktiga. Som jag påpekade i föregående kapitel
inbegriper de sociala identiteterna i lika grad behovet av inkludering - att ingå som en del i
en grupp - respektive behovet av differentiering. Detta ger en grundläggande förståelse för
hur danskar och svenskar generellt sätt tycks relatera till varandra när det möts på
arbetsplatsen. Genom att skapa kategorier av danskar respektive svenskar tillfredsställs både
vårt behov av att vara unika och vårt behov av att likna andra och passa in.

7.3 Kollektiv identitet i förändring

Jag talade i föregående kapitel om hur den personliga och den kollektiva identiteten står
under kontinuerlig förändring. Både Hall och Mead framhöll att dessa förändringar resulterar

                                                
78Nilsson. 1999, s 66-67
79Gå på vatten. Egen översättning



i förändringar i det nationella systemet, vilket i sin tur kan leda till att förhållandet - i termer
av identitet - mellan nationer förändras. Ett sådant exempel kan ses i den dansk-svenska
relationen, och har att göra med händelser som har inträffat i slutet av 1900-talet.
Förändringarna har enligt Linde-Laursen gett upphov till nya identiteter i relationen mellan
Sverige och Danmark, och kan kopplas till kategorin handelstradition och företagsstruktur.

Danmark har i många år setts som ett land med små och mellanstora verksamheter och
familjeföretag är vanliga. Sedan i mitten på åttiotalet har detta dock förändrats en hel del.
Under 1990-talet gick många mindre verksamheter i Danmark samman och bildade större
företag, såsom exempelvis Danisco och Unibank. Danmark har mer och mer gått över från
att vara ett jordbruksland till att bli ett industriland. Och även om Sverige fortfarande är
större inom industrin, så börjar det danska näringslivet alltmer likna det svenska. Samtidigt
har Sverige också förändras. Under nästan hela 1900-talet har Sverige varit präglat av en
socialdemokratisk politik som har verkat för en stark offentlig sektor och storindustri. Det
har dock visat sig vara svårt att fortsätta genomdriva "den svenska modellen" i en alltmer
internationellt integrerad ekonomi, och i slutet av 1990-talet fick man bl a mer upp ögonen
för små och mellanstora verksamheters betydelse. Detta har lett till att bilden av Danmark
som ett lilleputtland och svenskar som danskarnas storebror börjar luckras upp. Så här säger
Anders Linde-Laursen:

Her er reelt tale om en diskontinuitet i erkendelsen af den nationale identitet. (...) I
denne proces kan billedet af det moderne Sverige, der med et andet udgangspunkt er
stillet over for de samme processer, ikke længere påkalde sig den samme intense
interesse som i de forløbne århundrede; i berettertraditionen om folk, politik og
økonomi kommer de nationer mere og mere til at ligne hinanden...80

Bilden av Danmark som ett i jämförelse med Sverige mer outvecklat land, har alltså
förändrats och därmed även identiteterna i relationen mellan de båda grannländerna. Få
svenskar lär när de träffar sina grannar idag slå sig för bröstet och framhäva hur väl vi har
lyckats i Sverige.

7.4 Gränsöverskridande och rummets pedagogik

Som jag har påpekat tidigare aktiveras den nationella identiteten i situationer där det
nationella synliggörs. I fallet med brobygget där svenskar och danskar arbetade sida vid sida,
blev den nationella tillhörigheten tydlig på ett sätt som inte skulle ha varit fallet om arbetet
hade gjorts av enbart svenskar eller enbart danskar. Så här säger en dansk brobyggare:
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Det går bra med svenskarna här. Men de har en helt annan inställning. Om vi går ner
och tar en öl på kvällen så ser man dem aldrig. De går hem och sätter sig. Jag vet inte
varför.81   

Att framhålla den nationella identiteten innebär att man pekar på skillnader. De likheter som
finns mellan svenskar och danskar tenderar således att komma i skymundan medan
skillnaderna framhålls, såsom är fallet med brobyggaren ovan. Enligt Löfgren är det, som
tidigare nämndes, i samma ögonblick som vi passerar gränsen som vi börjar leta efter
skillnader. Nedanstående uttalande av Christian Tangkjær som har skrivit en avhandling om
Öresundsregionen, pekar på rummets direkta betydelse för hur danskar och svenskar
relaterar till varandra:

Da jeg første gang skulle samarbejde med en svensk kollega på SAMS grep jeg mig i
at spørge ham, hvordan vejret var hjemme hos ham. Vi sad i København. Han kom
fra Malmø. Jeg ville aldrig have fundet på at stile en kollega fra Roskilde det samme
spørgsmål. Det giver jo ikke riktig mening, når afstanden er så kort. Men jeg
opfattede umiddelbart min kollega fra Malmö som en person, der kom fra et fjernt
sted. Sådan tror jeg, at danskere og svenskere i almindelighed opfatter hinanden, som
fjernstående pr. definition. Det er på det grundlag vi i dag går ind i et samarbejde.82

Sverige och Danmark tycks med andra ord vara betydligt mer fjärran varandra än vad som är
fallet geografiskt sett. Oavsett närheten till varandra finns det tydliga gränser, inte enbart i
form av Öresund, utan i danskars och svenskars medvetande när de relaterar till varandra.

Jag har i detta kapitel använt mig av identitetsbegreppet för att belysa
Öresundsproblematiken. Som jag påpekade inledningsvis är det samma typer av problem
som diskuteras i detta kapitel som i kapitel fem. Det är med andra ord liknande illustrationer
som här får belysa identitetsaspekten som jag använde mig av för att belysa
kulturdimensionen. I kapitel fem tog jag hjälp av bl a Hofstedes dimensioner för att förstå de
problem svenskar och danskar upplever i samarbetet på arbetsplatsen. Jag pekade då på att
det finns kulturella skillnader mellan Sverige och Danmark som kan ge upphov till dessa
problem. Sett med identitetsglasögon kan samma problem förklaras annorlunda. Att peka på
identitetsaspekten innebär inte att förneka att det finns kulturella skillnader mellan danskar
och svenskar men att skillnaderna ses som mindre intressanta för förståelsen av problemen i
Öresund. Genom att applicera identitetsbegreppet på den dansk-svenska relationen, kan
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problemen ses som ett uttryck för det behov av tillhörighet som alla människor har. Vårt
medlemsskap i olika sociala grupper är som jag hävdade i det tidigare kapitlet en viktig del
för vår identitet och tjänar bl a till att uppnå vänskap, tillgivenhet, prestige, status och att
undvika social isolering. Vi är beredda att försvara vår identitet för att vi annars riskerar att
falla bort från ett sammanhang som är viktigt för oss. Att tillhöra en grupp förutsätter att det
finns andra grupper som vi differentierar oss mot. Vi observerar således olikheter mellan
människor och delar in dem och oss själva i kategorier och kan på så vis upprätthålla banden
och identifieringen med vår grupp.

8. Organisationsteorier och organisationsanalyser - utifrån kultur och
identitet

Jag har i kapitel fyra tagit upp en del teorier om hur den nationella kulturen påverkar
organisationsmedlemmarnas beteende och sätt att vara på arbetsplatsen, med utgångspunkt
från det som kallas korskulturella studier. Det är dock inte bara den nationella kulturen som
inverkar på hur man gör saker och ting på ett speciellt företag. Man brukar även referera till
en organisations- eller företagskultur, som är specifik för en arbetsplats. I detta kapitel
diskuterar jag hur organisationskulturen och organisationsidentiteten - frikopplat från det
nationella - kan inverka på samarbetet på en arbetsplats.

8.1 Organisationskultur begreppet

Enligt Bruzelius och Skärvad har alla organisationer en mer eller mindre distinkt kultur.
Denna utgörs av en gemensam grund för normer, värderingar och beteendemönster. En
organisations kultur kan beskrivas som dess inre liv, d v s sättet att leva, tänka, handla och
vara i just den organisationen.83 Vad exakt en organisations kultur består av är svårt att
precisera. De beståndsdelar i en organisations kultur som Bruzelius och Skärvad utpekar
som speciellt viktiga, är idealmål, dominerande idéer och värderingar, signifikanta aktörer
och förebilder, normer och regler samt informella kommunikationskanaler.84

Liktsom Hofstede liknar Bruzelius och Skärvad organisationskulturen vid en lök bestående
av flera lager. För att kunna förstå kulturen måste man tränga allt djupare i de olika lagren.
De tydligaste kulturella uttrycken är de som man ser, hör och känner när man besöker en
organisation. Exempel på detta är språk, produkter, klädstil, teknologi och synbara ritualer
och ceremonier. På en mer abstrakt nivå finns de gemensamma värderingarna och
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handlingsmönstren. Dessa klargör hur organisationen handlar i vissa situationer samt hur
den löser problem. På den mest abstrakta synlighetsnivån finns våra grundläggande
antaganden. Dessa är så djupt rotade i organisationen att ingen direkt reflekterar över dem
utan de tas för givna. Enligt Bruzelius och Skärvard är det denna kulturnivå som skapar
störst värde. Då de grundläggande antagandena är "inprogrammerade" hos medarbetarna för
organisationen, reduceras ledningens behov att styra organisationen. Istället tar den
individuella självstyrningen över. De "inprogrammerade" värderingarna, lösningsmodellerna
etc underlättar utvecklandet av samförstånd mellan organisationens olika medlemmar, som
tack vare de gemensamma, grundläggande antagandena lättare kan kommunicera med
varandra. Ibland kan dock detta även skapa problem eftersom just dessa antaganden också
gör det svårt för organisationens medarbetare att acceptera och anpassa sig till situationer
som kräver nya grundläggande antaganden.

Mats Alvesson och Ivar Björkman är inte av samma uppfattning som Bruzelius och Skärvad.
De motsätter sig idén att tala om kultur som om det existerade som något konkret och
bokstavligt. De är kritiska till flertalet författare som använder ordet företagskultur utifrån
tanken att det finns unika och enhetliga kulturer på organisationsnivå, något Alvesson och
Björkman anser vara felaktigt och illa underbyggt. De menar istället att kulturbegreppets
relevans i organisationssammanhang hänger samman med antagandet att innebörder,
meningar och symboler är centrala för människans fungerande även på arbetsplatser och i
företag. Genom att se organisationen som en kultur understryks vikten av gemensamma
föreställningar, referensramar, symboler o s v för organisationens fungerande. På så vis kan
man få en viss bild av organisationen som kan tjäna som hjälpmedel för observationer,
tänkande och tolkande. Alvesson och Björkman  poängterar att kulturbegreppet utgör en
viktig metafor för organisation och att den som sådan kan vara ett bra tolknings- och
förståelseredskap, men begreppet ska enligt författarna inte ses som en avbildning av någon
"objektiv verklighet".85

Henning Bangs definition av organisationskultur utgår, liksom Bruzelius och Skärvads, från
kultur som ett kognitivt system. Hans definition av organisationskultur lyder:

Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna
samverkar med varandra och omvärlden.86
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Det som kännetecknar kulturanalyser utifrån ett kognitivt synsätt är vanligtvis att kulturen
beskrivs som konsekvent, dvs att kulturens uttrycksformer och artefakter överensstämmer
starkt med medlemmarnas värderingar och antaganden. Vidare anses det råda samförstånd
om verklighetsuppfattningen, vilket innebär att alla medlemmar har samma värderingar och
antaganden om organisationen och slutligen ser man inom detta synsätt organisationen som
ledarfokuserad, d v s att det är organisationens ledare som först och främst formar
kulturen.87

Av de kärnelement i en organisations kultur som Bang identifierar är
verklighetsuppfattningen den som är svårast att fånga eftersom det inte låter sig beskrivas
kortfattat och för att en del forskare använder övriga kärnelement - värderingar, normer och
grundläggande antaganden/uppfattningar - som ett sätt att operationalisera organisationens
gemensamma verklighetsuppfattning. Det som enligt Bang kännetecknar
verklighetsuppfattningen är att den är en kollektiv tolkning av verkligheten, att den överförs
till nya medlemmar, att den är omedveten för medlemmarna samt distinkta för gruppen.
Organisationskulturen har enligt Bang framför allt två övergripande funktioner. För det
första styr organisationskulturen medlemmarnas beteenden genom att den erbjuder modeller
för handling, såsom att den exempelvis anger för den aktuella organisationen specifika sätt
att lösa organisationens interna och externa problem. För det andra menar Bang att
organisationskulturen fungerar integrerande på organisationsmedlemmarna. Detta sker
genom att organisationskulturen bidrar till att ge medlemmarna identitet och ser till att det
utvecklas en gemenskap som underlättar för medlemmarna att kommunicera, förstå och
samarbeta med varandra. Dessutom anses den generera lojalitet och engagemang i
organisationen, samt bidra till att ge organisationen stabilitet och kontinuitet över tiden. Att
organisationskulturen i en organisation är så pass stabil som den är, beror enligt Bang på att
dess övergripande funktioner i sin tur leder till att organisationen skapar en struktur som
fungerar som ett försvar mot medlemmarnas ångest. En av anledningarna till att människan
som regel motsätter sig kulturella förändringar är att det är ångestproducerande att överge de
antaganden som bidrar till att stabilisera omvärlden, även om andra antaganden kanske är
mer funktionella.88

Man kan enligt Bang tala om både en stor organisationskultur och om flera olika subkulturer
inom organisationen, eftersom man inom ett socialt system alltid hittar undergrupper som
utvecklar kulturella särdrag, vilka i sin tur kan delas in i undergrupper som utvecklar
kulturella särdrag o s v. Subkulturerna i en organisation har någon form av relation till
varandra, vilken kan se ut på olika sätt. Enligt Bang finns det tre olika sätt för subkulturerna
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att relatera till varandra, d v s att stödja eller främja varandra, att vara motstridiga och
därmed hämma varandra eller att vara oberoende och därmed inte påverka varandra. En
organisations subkulturer som kommer i konflikt med varandra, innebär enligt Bang att två
gruppers verklighetsuppfattningar, värderingar och normer strider mot varandra på ett sådant
sätt att det hindrar grupperna att nå sina mål. Bang menar att denna typ av konflikt medför en
process som vanligtvis har tre kännetecken. Det första som inträffar är att det uppstår
polarisering, då de två subkulturerna tenderar att betrakta och karaktärisera varandra utifrån
en mycket stereotyp uppfattning. I stället för att se nyanser, uppfattar medlemmarna extrema
motsättningar mellan grupperna. Den andra kännetecknande egenskapen som är
förekommande i en subkulturkonflikt är tendensen att utvärdera stereotypt, d v s att man ser
den egna gruppens egenskaper som uteslutande positiva, medan den andra gruppens
egenskaper ses som uteslutande negativa. Det tredje kännetecknet för en subkkulturkonflikt
är enligt Bang en etnocentrisk inställning till den andra gruppen, d v s att man betraktar den
egna gruppens sätt att tänka och handla som en norm utifrån vilken man bedömer den andra
gruppen. Enligt Bang uppstår subkulturkonflikter till följd av att grupper har ett behov av att
upprätthålla och förstärka sin egen subkultur, vilket konflikten medverkar till. Genom att
jämföra sig med och profilera sig mot andra grupper skapas och upprätthålls vidare en
gruppidentitet som är viktig för vår självuppfattning och självkänsla.89

8.2 Skillnad mellan kultur i nation och organisation.

Enligt Hofstede är kulturbegreppet inte detsamma för både länder och organisationer.
Skillnaderna mellan nationella kulturer och organisationskulturer beror enligt Hofstede på
att kulturmanifestationer såsom symboler, hjältar, ritualer och värderingar spelar olika roll i
de två formerna av kultur. Han menar att kulturskillnaderna på landsnivån främst ligger i
värderingarna och enbart i mindre utsträckning gäller sedvänjorna. På organisationsnivån
däremot manifesteras kulturskillnaderna huvudsakligen som skilda sedvänjor. Anledningen
till denna skillnad är enligt Hofstede att värderingar och sedvänjor "socialiseras" in på olika
platser. Värderingarna förvärvar man i den tidiga barndomen och således mestadels i
hemmet, medan sedvänjor i organisationen lärs in på arbetsplatsen i vuxen ålder.90

Hofstedes resonemang ovan kan ifrågasättas. Som jag nämnde tidigare talar Bang, till
skillnad från Hofstede, inte om sedvänjor i organisationen utan lägger betoningen på
värderingar, normer, grundläggande antaganden samt verklighetsuppfattning. Bang anser
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således att värderingar är något som utvecklas i organisationen i samverkan med andra. Det
finns dock en koppling mellan sedvänjor och värderingar i den mening att de sistnämnda tar
sig uttryck i de förstnämnda. Om det på en arbetsplats t ex finns värderingar som säger att
det är positivt med ett öppet och familjärt klimat mellan organisationsmedlemmarna, kan
detta yttra sig i form av informell klädsel och ett vänskapligt och hjärtligt sätt att hälsa på
och tilltala varandra. Delade värderingar bland organisationsmedlemmarna innebär inte
nödvändigtvis att de är förvärvade på arbetsplatsen. Det är inte ovanligt att ett företag i
anställningsmomentet väljer att anställa personer med passande värderingar och väljer bort
andra som man inte tycker passar in.

Sammanfattningsvis kan om organisationskulturen sägas att de flesta forskare verkar vara
överens om att företag och organisationer har en egen kultur. Ett socialt mönster som alla,
eller i alla fall de flesta, anställda är införstådda med och behärskar. Som nyanställd kan det
vara svårt innan man är inlärd i den för arbetsplatsen specifika kulturen. Kommer man som
ny till en arbetsplats som dessutom finns på andra sidan sundet, läggs det på ett ytterligare
kulturellt raster. Det är då vanligt att arbetsplatsens rutiner tolkas efter en nationell
parameter, där handlingar och vanor blir begripliga efter vilket land man kommer ifrån.
Något som är typiskt för ett visst företag kan således tolkas som något specifikt svenskt eller
danskt, speciellt om det typiska stämmer överens med bilden man har av den andra kulturen.
Det kan å andra sidan vara svårt att säga om det har med företagskulturen för det specifika
företaget, eller företagskulturen för det specifika landet att göra.

8.3 Organisationsidentitet

Organisationsidentitet berör liksom organisationskulturtemat frågor kring helhet, tillhörighet
och gemensamma föreställningar. Enligt Alvesson och Björkman måste en organisations
identitet liksom dess organisationskultur förstås som ett kollektivt fenomen.
Organisationsidentiteten hör samman med vad organisationen gör eller uppfattas göra - dess
centrala karaktär - och är en viktig aspekt av konfliktreduktion, samverkan och orientering
mot organisationens övergripande mål. Förknippat med organisationens identitet är hur
människor utvecklar en social identitet. Om man identifierar sig med en grupp eller en
organisation är man mera benägen att ta till sig de värderingar, normer och övriga kulturella
uttryck som kännetecknar denna. Detta fungerar även omvänt, d v s om man delar
värderingar och ideal med en viss grupp eller organisation, kommer man att identifiera sig
med denna snabbare och starkare. Alvesson och Björkman menar att ju mer distinkt en
organisation framträder avseende materiell praktik, symboliska uttryck (arkitektur, slogans,
logotyper osv), värderingar etc, ju mera framgångsrik den upplevs vara och ju mera av



sociala gruppbildningsmekanismer som förekommer, desto mera tenderar organisationen
som sådan att fungera som social identitet för dess medlemmar.91

8.4 Kultur och identitet vid organisatoriska fusioner och sammanslagningar

Stein Kleppestø har skrivit en bok som handlar om organisatoriska sammanslagningar vid
företagsuppköp och fusioner. Kultur och identitet vid företagsuppköp och fusioner behandlar
inte konflikter vid organisationssammanslagningar mellan företag från skilda nationella
kulturer, utan beskriver i stället det som ofta brukar kallas kulturkrockar mellan två företags
kulturer. Det kan dock vara intressant att göra en jämförelse mellan hur problem som kan
uppstå vid sammanslagningar och fusioner mellan företag i ett och samma land - och hur
problem som danskar och svenskar relaterar till när de beskriver sitt samarbete med varandra
yttrar sig. Det finns nämligen stora likheter, vilket jag kommer att peka på. Det finns mycket
litteratur som behandlar problem vid företagssammanslagningar som jag inte tar upp i
uppsatsen. Att jag tycker att Kleppestøs bok är speciellt intressant för min frågeställning är
att han i likhet med mig inte utgår enbart från ett kulturperspektiv utan även, och kanske i
synnerhet, trycker på identitetens betydelse.
Kleppestø ger i sin bok olika exempel på viktigare bidrag där uppköp och fusioner främst
problematiseras utifrån ett kulturperspektiv. En av dessa står Sales och Mirvis för, och de
beskriver hur kulturell integration i fall som dessa kan gå till. Förloppet kan enligt dem delas
in i tre faser. Den första fasen uppstår redan när organisationsmedlemmarna får beskedet om
företagssammanslagningen, vilket leder till att man upplever den egna organisationskulturen
som hotad. Detta hot leder till ångest, osäkerhet, sorg o d. Denna typ av reaktioner menar
författarna påverkar såväl individernas syn på uppköpet som på det kommande
integrationsarbetet. Den andra fasen är själva den kulturella konfrontationen. Då möts
individerna från de båda kulturerna. Under denna fas hittar man tre kognitiva processer. Dels
uppstår polarisering, vilken innebär att individerna beskriver varandras kulturer för att
maximera olikheterna. Vidare knyter man värden till beskrivningarna. Man är med andra ord
inte enbart olika, utan det är även fråga om bra/dålig; rätt/fel etc. Slutligen kan man se
tydliga spår av etnocentrism. Individerna har svårt att se saker ur någon annan synvinkel än
den egna. Denna fas är densamma som den som Bang beskriver som subkulturer i konflikt,
och som jag redogjorde för på sidan 42. De tre stegen i fasen kan relateras till berättelserna
av danskar och svenskar som arbetar tillsammans. Det första steget, som innebär beskrivning
av varandra för att maximera olikheter, känns igen i t ex till skillnad från Sverige ändrar
man ofta planer efterhand i Danmark. Beslutsprocessen tar längre tid på svenska företag än
på danska. Men man nöjer sig inte med att peka på skillnader utan man lägger en värdering i
skillnaderna, vilket var den andra kognitiva processen enligt ovan. Danskar har en räv
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bakom varje öra. Svenskar lyfter på alla stenar och överväger allt till förbannelse.
Etnocentrism är också något som känns igen från dessa berättelser. Allt som gick snett var de
satans svenskarnas fel som inte begrep något. De där jäkla danskarna, de är aldrig vakna
på morgonen. De gör som de vill. Den sista fasen är ackultureringen. Under denna fas
bestäms hur sammanslagningen avlöper. Det kan bl a röra sig om att integration uppnås eller
att den ena kulturen assimileras eller går upp i den andra.92

Kleppestø är kritisk till den gängse ansatsen som finns till denna typ av konflikter, vilken
innebär att man använder sig av organisationskulturer som hela förklaringsgrunden. Han
anser att det är nödvändigt att skilja på kultur som struktur från kultur som process.
Kleppestø menar att verkligheten förvisso är socialt konstruerad, men förnekar därmed inte
de fenomen vi till vardags lär känna som strukturer. Han vill dock betona processerna, d v s
organiserandet snarare än organisationerna. Kleppestø menar att man genom att betona
processer snarare än strukturer också betonar hur organisationen blir till. Organisationer ser
han som symboliska sfärer eftersom de blir till genom att aktörerna tolkar de symboler de
omges av. Kleppstø grundar sin kritik på att majoriteten av den befintliga forskningen utgår
från en funktionalistisk grundsyn varvid strukturer, entydighet och harmoni kommer i fokus.
Utifrån detta synsätt förklaras kulturkrock som en kollision mellan två norm- och
värdesystem. Kleppestø fokuserar i stället på mångtydighet, disharmoni och fragmentering,
vilket gör att kultur ses som en process eller ett samtal snarare än som stabila mönster.
Enligt honom måste kulturkrockar därmed istället förstås som en kollision mellan två eller
flera, i den specifika situationen uppkomna, organisatoriska självbilder eller
tolkningsmönster. Dessa sjävbilder uppkommer och förstärks i interna och externa samtal.93

Enligt Kleppestø är organisationernas föreställningar om sig själva och sin kultur inte stabila
och entydiga, utan kontextuella, fragmenterade och i ständig tillblivelse. Därmed måste man
enligt honom också ändra uppfattning om vad en kulturkrock kan tänkas innebära.
Integration, eller brist på integration, är inte nödvändigtvis en fråga om överföring av
kulturell kompetens och det är inte heller givet att utebliven integration enbart är ett resultat
av kulturella olikheter menar han. Det är enligt Kleppestø inte kulturella skillnader som
utgör den primära förklaringen till integrationsförloppet när grupper interagerar vid en
fusion eller ett uppköp. En mer avgörande faktor till varför det man kallar kulturkrockar
uppstår, är enligt Kleppestø aktörernas behov av att etablera en social identitet.

Som redan har poängterats utgår den sociala identiteten ifrån att människan klassificerar sig
själv och andra i olika sociala kategorier, vilka uppstår i förhållande till andra kategorier.
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Detta innebär att en grupps identitet varierar beroende på hur den andra gruppen ser ut. Den
sociala identiteten kräver särprägel. Gruppen kan inte vara som andra grupper i omedelbar
närhet för då skulle gruppen förlora sin identitetsgivande kraft. En viktig del av gruppens
existens består därför i att "bevaka" sin särprägel. Genom interaktionen med omgivningen
skapar vi mening med det som omger oss och med vår plats däri. Vi kommer med andra ord
tillsammans med andra överens om hur den situation vi befinner oss i skall definieras eller
tolkas, hur de olika individerna skall förhålla sig till situationen, vad som är rätt och fel etc.
Detta är vi är kontinuerligt sysselsatta med, men det är framför allt vid kraftiga, hotande
förändringar - t ex i helt nya situationer eller inför främmande människor - som processerna
träder fram i ljuset. Då är behovet att definiera situationen stort samtidigt som de normer och
regler som hjälper oss annars helt eller delvis har upplösts.

Kleppestø argumenterar för att kulturkrockar skapas i själva integrationen. Han anser
visserligen att  företag är olika men menar att olikheter inte innebär problem i sig. De
framstår som problem beroende på att integrationsprocesserna gjort dem till problem.
Kleppestøs utgångspunkt är att organisationer eller kulturer inte formas av system av normer
och värderingar, utan av kollektiva föreställningar i ständig omvandling. Den centrala
poängen i Kleppestøs resonemang är att alla människor delvis förstår sig själva och andra i
termer av grupptillhörighet - och att de grupper man tillhör eller anser sig tillhöra måste ha
en identitet. När två grupper kommer i kontakt med varandra utlöses en process som innebär
att gruppernas medlemmar kommer att värna om den egna gruppens identitet. Kleppestøs
slutsats är således att initial likhet eller olikhet mellan två organisationskulturer inte spelar
den roll befintlig forskning påstår. De kulturella beskrivningar av företagen utgör dock en
viktig källa för aktörernas sociala identitet, och är vidare av stor vikt för aktörernas
tolkningar av situationen. En viktig förklaring till de ofta våldsamma reaktioner som kan
observeras när företag slås samman, är enligt Kleppestø att aktörerna ges lite utrymme att
bibehålla en social identitet, genom att förvärvare ofta försöker basera sin kontroll på att
likrikta alla delar av företaget. Han menar att den sociala identiteten är nödvändig för att alla
aktörerna i någon utsträckning ska kunna delta i det samtal som skapar grunden för
gemensamma föreställningar, och både interaktionen och integrationen i den nyskapade
organisationen försvåras av försöken att sudda bort sociala kategorier och identiteter.

Som jag diskuterade i början av min uppsats, talas det mycket om integration mellan danskar
och svenskar och dess betydelse för en konkurrenskraftig region. Integrationen skulle i
slutändan innebära att de som bor i regionen känner sig som Öresundsregionsbor i första
hand och som danskar respektive svenskar i andra hand. En gemensam Öresundsregional
identitet ses således av många som en förutsättning för den ekonomiska, sociala och
kulturella tillväxt som eftersträvas i regionen. I avsnittet om bakgrund angav jag bl a ett



antal mentala barriärer som anses måste överbryggas för att en dynamisk region ska
förverkligas. Bland dessa fanns:

• Kulturella skillnader mellan Danmark och Sverige
• Moderbindningen till nationen
• Traditionslöshet för ett konkret samarbete

Med andra ord menar förespråkarna för detta resonemang att förutsättningen för ett fullgott
samarbete i regionen är att danskar och svenskar överger sina nationella bindningar och
kulturella egenheter. Drar man paralleller till det Kleppestø har kommit fram till när det
gäller företagsfusioner, så går detta resonemang stick i stäv med hur han ser på
integrationsproblematiken. Kleppestø menar ju istället att problemen uppkommer på grund
av att man inte tillåts ha sin identitet. Om vi fortsätter att dra växlar på denna tes, skulle det
för Öresundsregionen innebära att man istället för att sträva efter en gemensam identitet,
borde låta danskar och svenskar få ha sin nationella särprägel. Kleppestø menar att det
enbart är på detta sätt som ett samtal kan äga rum, vilket är förutsättningen för att skapa en
grund för gemensamma föreställningar. Därigenom kan sedan integration uppstå.

9. Sammanfattande diskussion

En av frågorna jag ställde mig inför uppsatsen var vilka problem man kan finna när det
gäller dansk-svenskt samarbete på arbetsplatsen. Jag har i uppsatsen pekat på att de
vanligaste problemen tycks härröra från det som har att göra med beslutsfattande,
ledningskultur, affärsmentalitet, handelstradition och företagsstruktur samt
informationshantering och dokumentation. En annan fråga jag ställde mig var hur vi ska
kunna förstå dessa problem. Denna fråga har jag försökt närma mig genom att belysa
problemen från olika håll. Syftet med uppsatsen har varit att förstå nämnda
samarbetsproblem utifrån begreppen kultur och identitet. Jag har även applicerat ett
organisationsperspektiv på problemställningen, dock även i detta fall med utgångspunkt i
begreppen kultur och identitet. Vad har jag då sagt längs vägen?

Jag har poängterat att svenskar och danskar är lika varandra sett ur ett större perspektiv. Det
finns dock kulturella skillnader, vilka jag har diskuterat med hjälp av Lewis och Hofstedes
teorier. Jag har använt mig av Hofstedes dimensioner för kulturer och konstaterat att Sverige



är mer osäkerhetsundvikande och feminint än Danmark. Skillnaderna tycks bland annat
innebära att svenskar har ett större behov än danskar av att kunna förutsäga vad som ska
hända, samt att den danske chefen ofta är ensam beslutsfattare medan den svenska chefen
innehar en mer konsulterande roll. Vidare har jag hävdat att Danmark har en mer
individualistisk kultur vilket t ex innebär att danskarnas tycks ha ett större behov av
personlig frihet i arbetet, vilket gör att de irriteras av de svenska organisationerna som de
anser har ett alltför omhändertagande sätt. Jag har även påvisat att det finns en större
matktdistans i den danska organisationen, vilket tydligt märks i ledarskapskulturen som är
mer hierarkisk än den svenska, samt i beslutsfattarstilen som på danska företag är betydligt
mer centreraliserad än vad som är fallet i Sverige, där man strävar efter konsensus. Utifrån
Lewis teorier har jag hävdat att Sverige tillhör de linjärt aktiva kulturerna, vilket bland annat
innebär en större tydlighet i planeringen och organisation, medan Danmark stämmer bättre
in på de multiaktiva kulturerna, som gärna gör flera saker samtidigt och ofta ändrar
uppgjorda planer.

Jag har beskrivit kultur som en grupps gemensamma föreställningar och innebörder, vilka
ofta uttrycks och förmedlas i symbolisk form. Kulturen utgör en handlingsram för individen
och vägleder människorna att relatera till sin gemensamma omvärld. Den nationella
identiteten har däremot en mer diskursiv karaktär och skapas och upprätthålls bland annat
genom en föreställd gemenskap. Den nationella identiteten är också, till skillnad från
kulturen, alltid konstruerad i förhållande till andra nationella identiteter. Tanken om det
nationella inbegriper att en nations medlemmar är lika varandra och således differentierar
sig gentemot medlemmar av andra nationer. Vår förståelse för det nationella skapas genom
de nationella gränserna och gränsöverskridandet medför att vi söker efter tecken på
skillnader. Till skillnad från kulturen har den nationella identiteten en vilande karaktär och
gör sig således gällande först när det nationella synliggörs. Detta innebär att den nationella
identiteten tenderar att aktiveras i situationer där danska och svenska företag samarbetar.
Berättelser om den "typiske svensken" eller "typiske dansken" är till stor del hämtade från
stereotypa bilder, vilket dock inte innebär att de är felaktiga. Bilderna av det typiska bygger
inte enbart på berättelser eller myter om Sverige och Danmark, utan också på faktiska egna
intryck som vi fått genom verkliga erfarenheter av svenskar och danskar och dess
omgivningar. Det är således troligt att det ligger en hel del sanning i bilderna av svenskar
som konflikträdda och danskar som oorganiserade.

   
Redan i början av uppsatsen antydde jag att den inte skulle avslutas med några entydiga
förklaringar till varför svenskar och danskar upplever att det är svårt att samarbeta med
varandra. Begreppen kultur och identitet har båda varit till hjälp för att förstå de problem
som kan identifieras. Samtidigt kan inget av begreppen ensamma besvara frågan om varför
det uppstår konflikter. För att förstå vad som ställer till det när danska och svenska individer



eller företag samarbetar måste man ta hänsyn till flera aspekter. Organisation är ett exempel
på en aspekt som är värd att beaktas. På sätt och vis kan man säga att jag genom att tillföra
organisationsbegreppet har omkullkastat mina egna teorier om det nationella. Jag har pekat
på likheter mellan hur problem i det dansk-svenska samarbetet yttrar sig och hur problem
som uppstår vid sammanslagningar av företag - oberoende av en nationell parameter - yttrar
sig. Jag har sedan pekat på att vi även utan det nationella perspektivet kan hitta förklaringar
till dessa problem.

På grund av ovan nämnda likheter, har jag ansett det intressant att överföra Kleppestøs
slutsatser på Öresundsproblematiken, vilka - om Kleppestø har rätt - skulle innebära en
värdefull insikt för Öresundsområdet. Som jag har sagt tidigare är många som sysslar med
Öresundsregionala frågor av uppfattningen att det är de kulturella skillnaderna som är den
främsta anledningen till att integration mellan danskar och svenskar inte uppstår. Utifrån ett
sådant synsätt är lösningen att ta bort kulturskillnaderna genom att danskar och svenskar
överger sina nationella band och kulturella egenheter. Enligt det resonemang Kleppestø för
är det självbilderna snarare än kulturerna som kolliderar. Svaret på integrationsproblemet
skulle därmed vara att tillåta svenskar och danskar att behålla den nationella särprägeln och
identiteten. Enligt Kleppestø är det nämligen enbart på detta sätt som ett samtal kan äga
rum, vilket är förutsättningen för att skapa en grund för gemensamma föreställningar och
därigenom uppnå integration.

Genom att för både kultur- och identitetsbegreppet utgå från samma problemkällor och
använda mig av samma typer av illustrationer för att belysa dessa, har jag velat peka på den
komplexitet som jag menar är närvarande i samarbetet mellan danskar och svenskar.
Beroende på vilka glasögon vi sätter på oss kan problemen förstås på olika sätt. Hur ska vi
då förstå de problem som danskar och svenskar upplever i samarbetet på arbetsplatsen? Hur
kan vi veta om det handlar om kulturella skillnader eller en nationell identitet som aktiveras
eller om vi har att göra med organisationsspecifik kultur- och identitetsproblematik? Eller
frågan är kanske snarare, hur kan vi veta när det handlar om det ena eller det andra? För
förmodligen rymmer alla begreppen förklaringar. Kanske handlar problemen ibland om
kultur, ibland om identitet och ibland om organisation. Ytterligare andra gånger har alla
aspekterna en viss betydelse samtidigt.

Jag vill vara lite försiktig med att dra långtgående slutsatser från min uppsats där jag, på
grund av dess ringa omfång, trots allt mest har kunnat skrapa på ytan. Större studier skulle
krävas och ytterligare aspekter skulle behöva beaktas för att finna mer entydiga förklaringar
till problemen i det dansk-svenska samarbetet. Vissa eventuella slutsatser vill jag dock våga
mig på. På ett tidigt stadium i uppsatsen hävdade jag att den nationella kulturen är en större
rysk docka än organisationskulturen, samt att den nationella identiteten är den viktigaste av



våra identiteter och därmed också mer betydelsefull än organisationsidentiteten. Det
nationella perspektivet är således överordnat organisationsperspektivet.
Organisationsperspektivet tillför något men utifrån resonemanget ovan vill jag påstå att den
nationella kulturen och den nationella identiteten är mer värdefulla för förståelsen av
samarbetet i Öresundsområdet. Vidare har jag konstaterat att den nationella identiteten har
hegemoni över andra alternativa formuleringar (se kap 6) - det vill säga även den nationella
kulturen. Därmed skulle man också kunna dra slutsatsen att det oftare är den nationella
identiteten än den nationella kulturen som utgör ett problem när danskar och svenskar
arbetar tillsammans. Detta resonemang för mig närmre de slutsatser Kleppestø gör, det vill
säga att det inte är de kulturella skillnaderna som främst ställer till problem, utan aktörernas
behov av att etablera och hävda en social identitet.

Med detta i åtanke finns det anledning att rikta några ord till framför allt de personer som
förespråkar att förutsättningen för en dynamisk och konkurrenskraftig region i Öresund är att
man överbryggar hinder såsom kulturella skillnader, moderbindningen till nationen samt att
man arbetar för traditionslöshet. Att försöka få detta till stånd skulle troligtvis försvåra
snarare än underlätta för regionens tillväxt. Identiteter tar lång tid att bygga och kan inte
forceras fram. Det kanske inte ens är önskvärt att skapa en gemensam öresundsregional
identitet. Om danskar och svenskar tillåts ha sin nationella identitet kan båda grupper delta i
regionsutvecklingen på lika villkor och de kulturella skillnaderna kan utnyttjas istället för att
ses som ett hinder.
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