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Sammanfattning 
 
Företag blir idag allt mer globaliserade vilket ofta leder till en stor mångfald på arbetsplatser 
runt om i världen. Detta gör att medarbetare från olika kulturer med olika språk dagligen 
kommunicerar med varandra vilket ofta kan uppfattas som ett hinder för kommunikationen. 
Interaktionen mellan individer med olika kulturella bakgrund kan leda till störningar i 
kommunikationen eftersom de inte delar samma uppfattningar av symboler, uttryck och 
kroppsspråk, och kan därför tolka samtalet olika. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka nationella kulturers påverkan på den dagliga 
kommunikationen mellan medarbetare på IKEA:s IT avdelningar. Genom en kvalitativ 
undersökning har vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer, intervjuat medarbetare på 
samma hierarkiska nivå i tre olika världsdelar. Världsdelarna som vi undersökt är Europa, 
Asien och Nordamerika. Resultatet visade på att den nationella kulturen påverkar 
kommunikationen i arbetet. Dock är det faktorer som att alla medarbetare inte har engelska 
som modersmål, variationen på kommunikativ kompetens och språkbarriärer som bidra mest 
till kommunikationsbrister. Medarbetarna vill gärna förhindra dessa kommunikationsbrister 
genom till exempel kulturträning, kurser på engelskan och skapa en ökad samhörighet.  
 
Nyckelord: Interkulturellkommunikation, nationell kultur, kulturella skillnader, 
multinationellt företag, medarbetare.  

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
Businesses today becomes increasingly globalised, something that often leads to great 
diversity in workplaces around the world. This is something that enables employees from 
different cultures, with different languages to daily communicate with each other, however it 
can also be perceived as a barrier in communication. The interaction between individuals with 
different cultural backgrounds can lead to disruptions in communication and since they do not 
share the same perceptions of symbols, they might interpret the call differently. 

 The purpose of this study is to examine if the national cultures influences the daily 
communication between employees at IKEA's IT departments. Through a qualitative study 
we have with semi-structured interviews interviewed employees at the same hierarchical level 
in three different continents; Europe, Asia and North America. The result shows that the 
national culture affect communication at work. However, the factor that not all employees are 
native English speakers and the variety of the communicative competence in combination 
with language barriers, is what contribute the most towards the communication deficiencies. 
Employees would like to avoid these communication gaps through; cultural training, English 
classes and by creating a greater affinity. 

Keyword: Intercultural Communication, national culture, cultural differences, multinational 
company, employees.  
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1. Inledning 
Inledande beskrivs bakgrunden till varför vi valde att skriva om kommunikation. I 
problemformuleringen belyser vi vad som lett fram till våra frågeställningar och studiens 
syfte. Avslutande presenterar vi vårt syfte och frågeställningar samt studiens avgränsning.  
 

Bakgrund 
Dagens samhälle och organisationer blir allt mer globaliserat och själva 
globaliseringsprocessen påverkar inte bara organisationerna utan även invånarna som lever i 
länderna (Widell & Mlekov, 2003). Som en effekt av globaliseringen kan det förklaras som 
att vår värld blir allt mindre och utvecklingen av IT och teknik har gjort att avstånd har 
förkortats så att vi kan kommunicera på helt nya sätt än vad som varit möjligt tidigare 
(Wikman, 2001). Globaliseringen i sig är egentligen inte något nytt men den kräver att vi har 
allt mer kontakt med individer och företag från andra länder och kontinenter (Louhiala-
Salminen, 2002). Människor som befinner sig i olika länder kan idag kommunicera med 
varandra smidigt och direkt genom till exempel telefon, skype, mail eller sociala medier. På 
grund av den ökade globaliseringen har det blivit allt viktigare att kunna kommunicera och 
förstå människor från andra länder och kulturer. Hur vi kommunicerar skiljer sig från kultur 
till kultur och detta är något som skapas under barndomen med normer och regler (Gudykunst 
& Kim 1997). Kommunikationsproblem kan uppstå när mottagaren och sändaren inte har 
samma referensramar kring kommunikationen (Larsson, 2010). Kommunikation är en process 
där huvudsyftet innebär att nå ömsesidigt förståelse genom att deltagarna skapa och delar 
information. Kommunikation är även ett resultat av de grundläggande antagande som finns i 
kulturen (Larsson, 2010; Mårtensson, 1998). Larsson (2010) menar att kommunikationen i en 
organisation har en stor roll för hur en verksamhet fungerar kulturellt, strukturellt och 
praktiskt. För att underlätta kommunikationsproblem väljer företag i allt större utsträckning 
att införa ett gemensamt koncernspråk vilket för majoriteten betyder engelska (Piekkari, 
Vaaraa, Tienari & Säntti, 2005). 
 
Vi som är författare till denna studie är intresserade av kommunikation på en nationell nivå 
mellan människor från olika delar av världen, vilket gjorde valet av organisation enkelt. IKEA 
är ett multinationellt företag som innehar en stor mångfald bland sina anställda. IKEA är ett 
företag med en stor spridning på den nationella kulturen bland sina anställda och har infört 
engelskan som koncernspråk. Forskare menar också för att undvika och för att kunna utnyttja 
den nationella kulturen till en fördel krävs det en stor kunskap kring just kultur (Widell & 
Mlekov, 2003). Förståelsen för kommunikationen ökar om man utgår från de grundläggande 
antagandena som finns i olika kulturer (Mårtensson, 1998). Vi har valt att göra vår 
undersökning på avdelningen IKEA IT som är en del av IKEA gruppen och syftar till att 
stödja kärnverksamheten. IKEA IT berör hela verksamhetsområdet och har som huvuduppgift 
att förenkla och förbättra IT processerna så att kärnverksamheten fungerar på bästa möjliga 
vis (www.ikea.com).  
 

Begreppet kultur 
Vi är medvetna om att begreppet kultur är ett stort och komplext begrepp och har därför valt 
att använda oss av begreppet nationell kultur. Detta för att få en så korrekt benämning som 
möjligt som passar till vårt undersökningsområde. En del författare vi har refererat till i denna 
uppsats har använt sig av ett annat begrepp men vi har valt att tolka det som nationell kultur. 
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Vi kommer att behandla den europeiska kulturen men då respondenterna kommer från Polen, 
Tyskland, Frankrike och Sverige, kommer vi ta hänsyn till det samt undersöka eventuella 
skillnader. 
 
Problemformulering 
Strategisk kommunikation är en viktig kommunikationsinsats för att organisationer idag ska 
nå sina mål (Falkheimer & Heide, 2011).  Utfallet av den strategiska kommunikationen ligger 
dock i riskzonen när människor inom organisationen inte har samma kulturella bakgrund 
eftersom kommunikationen riskerar att bli ofullständig och leda till konflikter 
(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). En nationell kultur förväntas ofta leda till en ökad 
kreativitet och därigenom mer lönsamma ekonomiska resultat (Fägerlind, 2012). Fägerlind 
(2012) menar att detta är möjligt då varje anställd förväntas bidra med sina perspektiv, idéer 
och åsikter, detta resulterar i ökad inlärning, ökad lönsamhet, ökad tillväxt och en förmåga att 
anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden.  
 
Den nationella kulturen i ett företag gör att koncernspråk är högst aktuellt, Marschan, Welch 
och Welch (1997) menar att ett koncernspråk både kan underlätta och försvåra 
informationsflödet. Författarna hävdar att företag inte bara använder koncernspråk vid formell 
rapportering utan det är det kommunikativa språket på alla nivåer inom globala 
organisationer. Vid bristfälliga språkkunskaper menar Marschan, Welch och Welch (1997) att 
detta kan försvåra informationen och leda till en dålig kommunikation, vilket i sin tur kan leda 
till svårigheter för företagets globala integration.  
 
Larsson (2010) har studerat hur medarbetares upplevelser av kulturmöten vid affärsresor 
utomlands ser ut. Det har även studerats hur den interkulturella kommunikationen och 
strategiska kommunikationen ser ut men forskare menar att det borde få mer uppmärksamhet 
ur ett medarbetarperspektiv (Heide, Johansson & Simonsson, 2008). På grund av dessa 
anledningar har vi valt att genomföra en kvalitativ fallstudie på IKEA IT. Vi kommer genom 
semistrukturerade intervjuer med medarbetare från tre olika världsdelar undersöka hur de ser 
på kulturens påverkan på den dagliga kommunikationen. Vi anser det även intressant att 
undersöka hur eventuella kommunikationsbrister påverkar ”vi-känslan” mellan de olika 
kontinenterna och kulturerna. Detta anser vi är en intressant vinkel med tanke på vad vi skrivit 
ovan att när människor inte har samma kulturella bakgrund och kommunicerar med varandra 
kan det lätt leda till konflikter (Hofstede et. al, 2011). Vi vill då undersöka om 
kommunikationen verkligen påverkar vi-känslan.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka nationella kulturers påverkan på den dagliga 
kommunikationen mellan en organisations medarbetare. 
 
Frågeställningar: 
 

• Vilka skillnader och/eller likheter finner vi i medarbetarnas beskrivningar mellan de 
olika nationella kulturerna?  
 

• Hur påverkar eventuella skillnader eller likheter i den nationella kulturen 
kommunikationen mellan de anställda på samma hierarkiska nivå?  

 
• Hur påverkar kommunikationen ”vi-känslan” mellan IT-avdelningarna? 
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Studiens avgränsningar 
Vi har valt att genomföra en empirisk undersökning på IKEA IT vilket gör att resultatet inte 
behöver spegla de andra IKEA bolagen. Den empiriska delen av studien består av tio 
intervjuer med fyra personer från Europa, fyra från Asien och två intervjupersoner från 
Nordamerika. Dessa världsdelar valdes på grund av att IKEA IT endast finns i dessa tre 
kontinenter. Alla intervjupersoner från Asien kommer ifrån samma land, intervjupersonerna 
från Europa kommer från fyra olika europeiska länder. Vi kommer att behandla de utifrån en 
europeisk kultur men kommer att ta hänsyn till eventuella skillnader. De två 
intervjupersonerna från Nordamerika kommer från samma land. Alla intervjupersoner arbetar 
på samma nivå i företaget och har samma arbetsuppgifter. Vi har inte intervjuat medarbetare 
på en högre position inom IKEA vilket följaktligen innebär att deras perspektiv inte ingår i 
uppsatsen. Studien fokuserar på den interna kommunikationen, vilket innebär att extern 
kommunikation inte kommer att studeras. 
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2. Teori 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka teorier vi valt att använda oss av i denna 
studie. Vi har valt att dela in teorierna i fem olika teman; kultur, kulturella dimensioner, 
kulturella svårigheter, kommunikation samt samhörighet.  
 

Kultur 
I detta avsnitt kommer vi inleda med att gå igenom kulturens historia för att sedan beskriva 
kultur samt andra väsentliga teorier inom området.  
 

Kulturens historia  
Forskning som primatologer har gjort har kommit fram till att schimpanspopulationer hade 
olika kulturer som resulterade till olika sätt att använda verktyg och jaga på. Detta innebär att 
det sociala spelet började redan på denna tid långt före Kristus. Djurbeteendet hos 
schimpanserna har visat sig skilja i kulturella karaktärsdrag gällande till exempel värderingar 
om vad som är bra och dåligt. Olika grupper hade även sina egna ritualer och beteende som 
förts vidare genom social inlärning, det sociala spelet (Hofstede et. al, 2011). Forskare har 
även upptäckt att schimpansers och bonobos gruppidentitet har spelat en väldigt stor roll. De 
olika arterna är väldigt lika till utseende men det finns tydliga skillnader gällande hur de lever 
och hur deras samhällen är uppbyggda. Även om de blandas mellan arterna och sker byten 
mellan de sociala grupperna så tar inte emigranterna med sig sin kultur in i den nya arten och 
samhället. Istället anpassar apan sig till den nya kulturen för att passa in. Eftersom det dock 
bara är ett genetiskt utbyte så behålls gruppidentiteten (Hofstede et. al, 2011). 
 
De första människorna som levde i Afrika runt 100 000 f. Kr började emigrera till 
Centralasien och efter det emigrerade människor till Europa, Australien och slutligen till 
Amerika. År 10 000 f. Kr fanns det människor i alla kontinenter och helt plötsligt fanns det en 
mängd olika kulturer som bodde över hela världen och skapade sitt eget sociala spel 
(Hofstede et. al, 2011). 
 
Globaliseringen i världen kan även den ses tillbaka på i historian, grekerna och romarna 
byggde redan år 500 f. K upp multinationella företag som hade globala affärsförbindelser. Det 
är få saker som faktiskt uppfinns och skapas i dagens samhälle utan många faktorer i vårt 
sociala och ekonomiska liv ligger rotat i vår förhistoria, även den kulturella nationaliteten som 
blivit ärvd av människor som lever idag (Hofstede et. al, 2011). 
 

Nationella kulturer 
Att olika nationella kulturer bildas beror enligt Usunier & Lee (2005) på faktorer som 
etnicitet, nationalitet, språk, kön, social klass, religion, familj, utbildning, organisationskultur 
och yrke. En del forskare tror att orsakerna beror på att vi har olika institutioner i olika länder 
så som juridiska system, lagar, regeringar, skolsystem, religiösa samfund, föreningar och 
företag. Dessa institutioner kan förklaras som mentala program vilket innebär att de anpassar 
sig efter den lokala marknaden och de sociala spelen. Detta gör att människor i olika länder 
tänker olika, integrerar olika med andra människor och agerar olika. (Hofstede et. al, 2011). 
Även metaforer kan bidra till att människor tolkar, tänker och handlar olika. Metaforer 
används vanligen för att förmedla ett budskap och tillföra något i en kommunikationsprocess, 
oftast ett budskap. Metaforer är en central del i språket som vi använder vid kommunikation 
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men har även en stor betydelse för hur vi handlar och tänker (Berger, 1999). Även 
Mårtensson (1998) menar att metaforer används för att förstärka ett budskap i 
kommunikationen. Dock är metaforer oftast specifika för ett visst land eller en viss kultur, 
budskapet genom en metafor förmedlas ofta på ett sätt som de flesta inom en viss kultur oftast 
bara förstår. Exempelvis är den svenska stugan en metafor för Sverige, för Storbritannien det 
traditionella brittiska huset och för Frankrike det franska vinet (Mårtensson, 1998). 
Gudykunst & Kim (1997) menar dock att vid tolkningar av meddelande måste vi beakta både 
kulturella, sociokulturella och psykokulturella faktorer. Detta för att alla dessa faktorer har en 
påverkan i hur vi tolkar ett meddelande, budskap eller metafor. De kulturella faktorerna styr 
vår allmänna uppfattning så som normer, värderingar och regler. De sociokulturella 
faktorerna påverkar genom de roller vi har i samhället, vår identitet och hur relationer till 
andra människor ser ut. De psykokulturella faktorerna väver in attityder, tankar men också 
vårt verbala och icke-verbala språk. 
 
En del forskare menar på att vår nationella kultur både är något som är medfött och något som 
vi människor ärver. Hofstede et. al (2011) menar däremot att kultur är något som man som 
människa lär sig omedvetet i den sociala miljö som man befinner sig i. Kultur är något som är 
specifikt för en viss grupp eller ett visst samhälle. Däremot är vår personlighet något som är 
specifik för varje individ och den är både inlärd och nedärv men kan påverkas av vår kultur. 
Socialantropologin använder just ordet kultur som en definition av känslor, tankar och hur 
man agerar men det kan också användas som ett begrepp av livet, hur vi hälsar på varandra, 
känslor, äta och älska (Hofstede et.al, 2011).  
 

Låg och högkontextkultur  
Edward Hall undersökte vilken betydelse kontexten har för interaktionen mellan människor. 
Han utvecklade en teori för att undersöka kommunikationens och dess sammanhang med 
kulturen (Hall, 1981). I sin teori delar han upp de nationella kulturerna i högkontextkultur och 
lågkontextkultur. Högkontextkultur är den icke-verbala kontexten till exempel relationer som 
spelar roll för förmedlandet av budskapet (Jandt, 2007). Kommunikationen i en 
högkontextkultur kan ses som ekonomisk och som en snabbare form av kommunikation än 
om man jämför med lågkontext eftersom det endast utsänds så lite information som möjligt då 
mottagaren har en förståelse för budskapet (Hall, 1981). Lågkontextkultur däremot står för 
den verbala kommunikationen, kontexten spelar mindre roll och fokus ligger på det direkta 
uttalade (Jandt, 2007). Individer i en högkontextkultur har en tendens att inte lita på orden 
utan litar istället på själva kontexten för att klargöra meddelandet (Varner & Beamer, 2005). 
För att meddelandet i en högkontext kommunikation ska bli komplett och klargöras krävs en 
förprogrammering som finns hos mottagaren inom samma högkontextkultur för att förstå 
meddelandet (Hall, 1981). Individer i en lågkontextkultur lägger däremot fokus på orden och 
menar på att meddelandet måste finnas i orden annars går det inte att förstå helt (Varner & 
Beamer, 2005). 
 
Det finns tydliga skillnader ur ett nationellt kulturellt perspektiv mellan hög och 
lågkontextkulturer. De asiatiska länderna räknas oftast till högkontextkulturer och USA och 
europeiska länder räknas till lågkontextkulturer (Gudykunst, 2003). Hög och 
lågkontextkulturell kommunikation kan ses som en indirekt eller direkt kommunikation. En 
högkontextuell kommunikation är en indirekt form där ord som kanske, möjligen och troligen 
används. Öppenhet eller personliga avslöjanden kännetecknas inte av denna typ av 
kommunikation. Människor med en indirekt kommunikationsstil har svårare för att vara 
öppna, döljer gärna sina åsikter och ger tvetydliga svar (Bennett, 1998). Lågkontextuell 
kommunikation är direkt, explicit, öppen och överför talarens känslor samt stämmer överens 
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med känslorna man har. I en sådan kommunikation ser man på tystnad som ett störande 
avbrott i kommunikationen som ska fyllas (Mårtensson, 1998). Individer med en direkt 
kommunikationsstil har ofta inga problem med att vara öppna och pratar om problem ansikte 
mot ansikte (Bennett, 1998).  
 

Kulturella dimensioner 
Hofstede et. al (2011) beskriver att det finns sex grundläggande dimensioner som visar på de 
gemensamma kulturella problemen som utgör skillnader mellan nationer. Dessa dimensioner 
kommer vi att presentera var för sig nedanför. De olika dimensionerna är dock inte rena 
kommunikationsteorier utan tar även hänsyn till de socialpsykologiska kulturella skillnaderna 
på en kulturell nivå. Dessa dimensioner kan därför inte förklara interaktionen som sådan, 
dock berör den de kulturella skillnaderna som i sin tur får konsekvenser för 
kommunikationen.  
 

Maktdistans 
Denna dimension berörs av i vilken grad mindre inflytelserika individer i en organisation 
accepterar och förväntar sig att makten är ojämnt fördelad. I länder med en låg maktdistans är 
mindre inflytelserika individer mindre beroende av sina chefer och hierarkin. Här har oftast 
den anställda mer inflytande och kan inkluderas i beslut. Detta resulterar i dessa länder att 
underställda inte har en rädsla av att ta kontakt eller säga emot sina chefer. I länder där 
maktdistansen är stor är underordnade och överordnade inte alls på samma nivå och den 
underordnade förväntar sig tydliga och strikta direktiv från sin överordnande. Undersökningar 
visar på att de asiatiska länderna, de östeuropeiska och de latinska länderna har väldigt hög 
maktdistans. Låg maktdistans visar bland annat de nordiska länderna och USA (Hofstede 
et.al, 2011). 
 

Individualism – kollektivism 
Denna dimension syftar till i vilken grad en kultur uppmuntrar jaget eller gruppen. Beroende 
på vår nationella kulturella bakgrund så tar en individ olika ställningstagande till 
individualism och kollektivism. Utmärkande för individualism är en kultur där de sociala 
ramverken inte är speciellt viktiga, det kan utmärkas av exempelvis individer som endast 
förväntas ta hand om sig själv och sin närmaste familj. Som individ ska man vara självständig 
och unik som person. Kollektivism utgörs istället av en kultur där man förväntas ta hand om 
varandra, gruppen prioriteras före jaget. Individer integreras i sammansvetsade grupper som 
blir ett socialt skydd för individen i utbyte mot dennes lojalitet. I en kollektivistisk kultur 
förväntas den anställde att se till sin sociala grupp och beslut tas alltid för gruppens bästa. I 
dessa länder är det inte ovanligt att släktningar eller vänner anställs eftersom man ser efter 
vad som passar in i gruppen. I en individualistisk kultur förväntas den anställde istället att 
endast se till sitt eget intresse och arbetet bör också vara organiserat efter detta (Hofstede et.al 
2011). Hofstede et. al (2011) menar på att det finns ett starkt samband mellan ett lands 
nationella välstånd och graden av individualism, ju rikare desto högre individualismindex. 
Högst individualismindex har USA där även de europeiska länderna ligger högt i rankningen. 
Lägst individualismindex har Central - och Sydamerika följt av de asiatiska länderna 
(Hofstede et. al 2011). 
 



 8 

Maskulint – feminint 
Ett maskulint synsätt definierar ett samhälle där de emotionella könsrollerna skiljs åt på ett 
tydligt sätt. Männen har fokus på materiella framgångar och har en tendens att behöva hävda 
sig och spela tuffa. Kvinnorna är istället blyga, ömsinta och har fokus på livskvalité. En 
maskulin kultur har fokus på prestation, självsäkerhet och hjältemod.  I ett samhälle som 
istället har en feminin karaktär som definierar de emotionella könsrollerna. Här förväntas 
båda könen ha samma egenskaper som kvinnan förväntas ha i ett maskulint synsätt. En 
feminin kultur präglas av blygsamhet, samarbete och att ta hand om de svaga. Organisationer 
i en feminin kultur jobbar emot jämlikhet och rättvisa. Organisationer i en maskulin kultur har 
istället mottot: må bäste man vinna, vilket är ledordet både vid konflikthanteringar och vid 
belöningar. Högst upp på rankingen på maskulinitetsindex ligger Slovakien och Japan. Längst 
ner i rankingen ligger Sverige och Norge (Hofstede et. al, 2011).  
 

Osäkerhetsundvikande 
Osäkerhetsundvikande dimensionen definieras utefter vilken grad som individer inom en 
kultur känner sig obekväma med just osäkerheten. Det handlar alltså om hur en kultur 
behandlar det faktum om att framtiden är just okänd och osäker. En osäkerhet kring detta kan 
resultera och ge uttryck i stress, nervositet och ett behov av att kunna tyda oskrivna regler. 
Kulturer med ett starkt osäkerhetsundvikande har ett behov av att arbete med struktur. Dessa 
kulturer har vanligtvis starkt tilltro på expertis och har ett stort antal specialister i 
organisationerna. Detta är ett resultat av att människorna i dessa kulturer har en tendens att 
arbeta väldigt hårt eftersom de har ett inre krav att prestera för att förmildra osäkerheten. I 
kulturer med svagt osäkerhetsundvikande är det tvärtom, där har man en känslomässig skräck 
för struktur och regler. Människor har ett mer avslappnat synsätt och ser det som att problem 
enklare löses genom vanor och social kontroll än regler. I toppen på 
osäkerhetsundvikandeindex hittar vi Grekland och Portugal och i botten med minst 
osäkerhetsundvikande finns bland annat Singapore och Jamaica (Hofstede et al. 2011). 

Långtidsorientering – korttidsorientering 
Kulturer som präglas av långtidsorientering är generellt misstänksamma till förändringar och 
ser det som viktigt att bevara traditioner och normer. Arbetslivet har ett stort fokus på 
ekonomiska mål och faktorer som frihet, prestationer och eget tänkande värderas högt. De 
kulturerna med korttidsorientering ser istället framåt och satsar gärna på nya moderna 
utbildningar, uppmuntrar sparsamhet och förbereder allmänt inför framtiden. Arbetslivet i en 
korttidsorienterad kultur värderar istället ärlighet, ansvarstagande, anpassningsbarhet, 
långsiktiga vinster och företagets framtid. De asiatiska länderna har ett högt index på långtids 
inriktning ligger i toppen. Detta beror bland annat på att i många asiatiska länder är inte 
familjelivet och arbetet separerat och familjeföretag är väldigt vanligt. Lägst index på 
långtidsorientering har Puerto Rico (Hofstede et. al, 2011). 

Eftergivenhet – återhållsamhet 
En kultur med hög eftergivenhet präglas av en syn som tillåter en tillfredställelse av att 
människan kan njuta av livet och känna glädje. I detta synsätt tycker individer att fritid är 
viktigare än arbete och sociala relationer har stor betydelse. Människor har även en svag 
moralisk disciplin och en optimistisk syn på framtiden och livet i stort. En kultur som präglas 
av återhållsamhet begränsar istället glädjen och tillfredsställer begären med strikta sociala 
normer. Individer i denna kultur har i arbetet en stark moralisk disciplin, tydliga könsroller 
och stort fokus på arbete och mindre på fritid och sociala relationer. Venezuela och Mexico 
har högst eftergivenhet i världen medan Pakistan och Egypten har lägst (Hofstede et. al, 
2011). 
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Kulturella svårigheter 
Nedan kommer vi belysa svårigheter och skillnader som finns i den nationella kulturen mellan 
olika länder.  
 

Skillnader mellan olika länders kulturer 
De främsta kulturella skillnaderna som finns mellan olika länder är språk, utbildning, 
värderingar, attityder, religion och sociala organisationer. Alla dessa skillnader är påverknings 
faktorer i mellan de nationella kulturerna. Språk som till exempel är en viktig skillnad och 
faktor mellan kulturer, kan med hjälp av kunskap om ett språk leda till en större förståelse för 
varandras kultur. Skillnader i utbildning kan påverkas genom vilken grad av utbildning de 
anställda har inom ett företag. Till exempel har en nyanställd med en annan kulturell 
bakgrund antagligen en annan syn på utbildning och hur arbetsuppgifterna ska genomföras. 
Därför är det viktigt att företag med mångkulturellt anställda har tydligt upplärningsprogram 
så att alla anställda oavsett tidigare utbildning eller kulturell bakgrund förstår innebörden av 
jobbet och arbetsuppgifterna (Hollensen, 2007). 
 
Hur en individ uppfattar vad som är rätt och fel påverkas starkt av kulturens värderingar och 
attityder vilket kan skilja sig markant mellan anställda till och med så nära som på en 
arbetsplats. Även om en arbetsplats har sina egna värderingar är oftast de kulturella 
skillnaderna djupt rotade och kan vara svåra att ändra på. En sådan sak som val av färg i 
reklamkampanjer är en viktig dimension eftersom färger har olika betydelse beroende på 
kultur. Även religionen har stor betydelse i vissa länder och kan ha starkt inflytande på 
exempelvis affärssammanhang och staten. Det är viktigt för företag som expanderar i andra 
länder eller har anställda med olika kulturell bakgrund att ha förståelse för att i vissa 
religioner går till exempel inte högtider att förbigå och kan påverka arbetssituationen 
(Hollensen, 2007). 
 
Attityder till olika sociala organisationer och institutioner påverkas beroende på kultur. Den 
kan till exempel påverka hur man ser på relationen mellan chef och medarbetare och hur de 
ska förhålla sig mellan varandra. Även institutioner som familj, politik och andra föreningar 
påverkas beroende på vilken relation en individ har till andra. Som i vissa länder är familjen 
väldigt viktig och prioriterats högst upp i alla sammanhang. Vilket även influerar sig på 
handlingar i arbetslivet. I västerländska länder är det vanligt att ett inställsamt beteende mot 
exempelvis chefer och vice versa ses som fjäsk, favoriserande och orättvist. Medan i 
Latinamerika ses det som en naturlig jargong för att skapa förtroende för varandra (Hollensen, 
2007). 
 

Kulturen och språket 
En av de första som forskade kring sambandet mellan kultur, språk och tanke var Edward 
Saphir. Under 1920-talet kom han fram till att språket har en påverkan på hur vi människor 
tänker. Hans elev Benjamin Whorof menade också att vår verklighetsuppfattning hur en viss 
given kultur är påverkas också av vilket språk vi talar (Trinadis, 1994). Utifrån deras 
forskning bildades ”Saphir-Whorof-hypotesen” som har haft en stor roll i hur vi ser på 
förhållandet mellan språk och interkulturell kommunikation. Hypotesen menar på att det finns 
ett nära samband mellan kultur, språk och tankar. Språket ses som ett resultat av kulturen men 
det är genom språket som kulturen kan förstås och vår tanke påverkas i sin tur av både språket 
och kulturen. Ett klassiskt exempel på koppling mellan kultur och språk är om vi skulle 
försöka översätta de svenska koncepten fika eller lagom vilket är starkt förknippat med 
svenska kulturen och språket (Trinadis, 1994).  En liknelse mellan kulturen och språket med 
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ett par glasögon kan göras genom att glasögon kan påverka hur vi ser, hur vi betraktar och 
tolkar verkligheten. Våra kulturella glasögon däremot kan vara väldigt svåra att ta av sig till 
skillnad från vanliga glasögon eftersom vi ofta tar vårt eget perspektiv för givet (Lustig & 
Koester, 2006). 
 
För att den interkulturella kommunikationen ska vara effektiv är det viktigt att man förstår de 
underförstådda språkreglerna i en viss kultur. Språket bär på värderingar och antydningar och 
det är genom till exempel ordval, meningsuppbyggnader och betoningar som vi kan se nya 
nyanser i språket. Därför kan det vara svårt för även en person med bra språklig kompetens att 
hantera och förstå språkliga nyanser, humor och subtiliteter när man kommunicerar på ett 
språk som inte är ens modersmål (Stier, 2009). 
 

Kulturfällor 
Kulturfällor är ett begrepp som forskare menar kan dyka upp när det diskuteras kring 
kulturens roll för kommunikationen och dessa fällor är något man bör undvika. Det finns ett 
antal kulturfällor att ta i beaktning och de första handlar om när kulturella skillnader utpekas 
som en ”soptunneförklaring” för människors handlande (Stier, 2009). Forskning har visat på 
att det finns andra faktorer i begreppet kultur som påverkar kommunikationen som 
maktobalans och andra kontextuella faktorer (Ono, 2012). Stier (2009) menar att den andra 
kulturfällan är att förutsätta att det finns problematik vid kulturmöten. Han menar att 
kulturmöten oftast beskrivs med termer som missförstånd och kommunikationsbrister men att 
så inte alls behöver vara fallet. Det är många individer som varje dag lever och arbetar med 
andra kulturer och inte upplever detta. Det finns många andra faktorer som kan bidra till 
kulturmötenas komplexitet (Jensen, 2007). 
 
Den tredje kulturfällan i kombinationen av kultur och kommunikation är i lite motsats från 
den andra när det är lätt att underskatta kulturens roll i interaktionen människor emellan och 
att man ser en individs handlande som fristående från all kultur. Bennett (1998) menar att det 
är naivt att tänka att varje individ handlar utifrån deras eget perspektiv på ett unikt sätt och 
detta kallar han för ”naiv individualism”. Bennett menar som argument till kulturfällan 
nummer två att kultur spelar stor roll gällande förutfattade meningar eller vid olika hypoteser. 
 

Interkulturell etnocentrism och lingvistisk etnocentrism  
De interkulturella mötena består oftast av parter som talar olika språk och dessa språk kan 
vara den största bidragande faktor till kulturella missförstånd (Hofstede et. al, 2011). 
Missförstånd kan uppstå i vilken typ av interaktion som helst men risken att det uppstår är 
betydligt högre när parterna talar olika modersmål. Om däremot parternas lingvistiska och 
interkulturella kunskaper är väldigt bra minskar risken för de interkulturella missförstånden 
(Gudykunst & Kim, 1997). Hofstede et. al (2011) menar dock att för att skapa en bredare 
interkulturell förståelse är det en fördel om språket lärs i värd kulturen som talar det aktuella 
språket man vill lära sig. Gudykunst & Kim (1997) menar att en del företag gör felet och är 
för etnocentriska vilket innebär att ens grupp endast har sig själv som utgångspunkt och 
betraktar inte omvärlden. Då öppnar man inte upp för kunskap och förståelse utan ser sitt egna 
som det enda rätta vilket ökar missförstånden i interkulturella möten. Därför är det bra när 
internationella företag tar hänsyn till de nationella kulturella skillnaderna i landet de verkar i 
vid till exempel marknadsföring och riktlinjer. Företag med detta synsätt öppnar upp för 
förståelse för varandra olikheter. 
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Kulturell relativism är ett begrepp som den franska antropologen Lévi-Strauss diskuterat 
kring. Kulturell relativism handlar om att man inte bör döma andra människor eller grupper 
som inte har samma nationella kulturella bakgrund som en själv. Istället bör man undersöka 
kulturella skillnader ur en så neutral utgångspunkt som möjligt. Lévi-Strauss såg på kulturell 
relativism som ”Kulturell relativism bekräftar att en kultur inte har några absoluta kriterier 
för att bedöma att en annan kulturs aktiviteter är ”simpla” eller ”nobla”. Varje kultur kan 
och bör emellertid bedöma sina egna aktiviteter på detta sätt, eftersom människor i en kultur 
både är aktörer och observatörer” (Hofstede, et. al, 2011, sid. 46). 
 
Lingvistisk etnocentrism handlar om att man utgår från sin egna nationella kulturs språk.  
Lingvistisk etnocentrism kan vara väldigt svårt att undvika eftersom de allra flesta utgår från 
sitt eget modersmål när de kommunicerar. Dock är det viktigt att sträva efter en lingvistisk 
polycentrism vilket man kan göra genom att skaffa sig kunskap och förståelse för till exempel 
viktiga delar av grammatik, sätta sig in i olika världsbilder som språk uttrycker (Usunier & 
Lee, 2005). Att tvinga sig själv att kommunicera och uttrycka sig själv på ett annat språk 
utmanar en som individ till att få förståelse för någon annans kulturs referensramar (Hofstede 
et. al, 2011). Usunier & Lee (2005) menar att det mellan affärsmän till exempel inte bara blir 
en krock rent språkmässigt vid interkulturella möten utan beroende på kultur så skiljer sig 
även sättet de kommunicerar bra, kroppsspråk, uppfattningar och hur man ser och konstruerar 
verkligheten. De menar på att medvetenhet kan vara minst lika viktigt som kunskap gällande 
interkulturella möten vid affärer. Det krävs att man som individ har en medvetenhet och 
förståelse för att saker och ting uppfattas olika från olika människor just på grund av kulturen. 
 

Kommunikation 
I detta avsnitt kommer vi behandla begrepp som är kopplade till kommunikation.  

Definition av kommunikation 
Ordet kommunikation härstammar från det latinska namnet communicare och betyder mening 
att dela eller skapa förståelse genom att utbyta funderingar, hopp och kunskaper. Det finns 
dock många olika sätt att definiera kommunikation vilket beror på i vilken kulturell kontext 
den är skapad. Definitionen av kommunikation i vår uppsats kommer dock bygga på 
informationsbytet mellan två eller flera parter (Jandt, 2007). 
 
Som vi har varit inne på i tidigare avsnitt kan inte kommunikation och kultur ses som två 
separata termer utan för att skapa en förståelse för varandra krävs båda i ett samspel. Båda 
definitionerna måste studeras tillsammans eftersom kommunikationen kräver en 
inkodning/avkodning för att förstå ett meddelande. För att förstå kodningarna och meddelande 
måste individen ha kunskap om de kulturella mönstren och sociala samspelen (Jandt, 2007). 
 

Definition av interkulturell kommunikation 
Jandt (2007) definierar interkulturell kommunikation som det flödet av kommunikation som 
går mellan olika länder. Lustig & Koester (2006) beskriver det som en symbolisk process som 
människor från olika kulturer tillsammans skapar genom deras interaktion. Till skillnad från 
en kommunikation där båda partnerna är från exempelvis Sverige så behöver inte båda 
parterna vara aktiva i kommunikationsprocessen vid en interkulturell kommunikation. 
Kulturella faktorer påverkar här och är bidragande till hur kommunikationsprocessen 
utformas. 
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Lustig & Koester (2006) skriver att begreppet interkulturell kommunikation kan definieras 
som en symbolisk och tolkande process eftersom människor från olika kulturer skapar delade 
meningar genom sin interaktion. I kommunikationsprocessen är oftast en part mer aktiv och 
den andra mer passiv. Här har den kulturella bakgrunden en bidragande faktor för hur 
kommunikationsprocessen utformas. Sändaren är oftast mer aktiv än mottagaren då hen intar 
en passiv roll och lyssnar (Jandt, 2007). 
 
Interaktion mellan individer med olika kulturella bakgrunder innefattar ofta större 
komplikationer i kommunikationen, därför att sändaren och mottagaren inte delar lika många 
gemensamma symboler, därmed misstolkas meddelandet lättare. Därmed inte sagt att det inte 
finns stora skillnader i hantering av symboler mellan individer från samma land (Jandt, 2007). 
 
Undersökningar visar att synen på̊ kommunikation skiljer sig mellan västerländska länder och 
asiatiska länder. I USA har sändaren en högre status gentemot mottagaren som förväntas 
lyssna, jämfört med Asien som har en motsatt syn, där kommunikation är ett samarbete 
mellan parterna för att skapa mening. Relationen mellan sändaren och mottagaren är viktigare 
än den information som utbytes (Jandt, 2007). 

Konkurrerande forskningsperspektiv inom interkulturell kommunikation 
Forskningen inom interkulturell kommunikation har växt från att till en början ha fokus på ett 
klassiskt antropologiskt tillvägagångssätt till att forska kring kulturgeneraliserande och 
undersökte kulturella drag som var gemensamma för många kulturer (Larsson, 2010). Gert 
Hofstede är just en sådan kulturgeneraliserande forskare som med hjälp av många kvantitativa 
undersökningar kartlagt, jämfört och skapat olika kulturella dimensioner (Hofstede & 
Hofstede, 2011). 
 
Den kulturgeneraliserade forskningen har inte bara möts av positiv kritik utan anses endast 
bygga på socialpsykologiska mått där nationella kulturella skillnader undersökts och inte så 
mycket i samband med kommunikationsteorier. Därför menar kritiken på att det inte går att 
uttala sig om hur interaktionen mellan och inom olika kulturer är eftersom kommunikationen 
inte undersökts ordentligt (Sackmann, Primecz & Romani, 2011). Kritik till den 
kulturgeneraliserade forskningen menar också på att forskningen och dimensionerna inte tar 
hänsyn till den interna variationen inom kulturerna som finns utan förstärker istället bara 
stereotyperna (Larsson, 2010). Forskare menar också på att människor får allt mer flytande 
identiteter och därför är nationer som beskrivs som sammanhängande enheter inte en korrekt 
definition (Bauman & Giddens, 2000). Av dessa anledningar väljer vissa forskare att benämna 
kulturer som geografiska områden istället för nationer eller kulturell tillhörighet (Jandt, 2007). 
 

Verbal kommunikation 
En individs användande av ord i muntligt tal brukar benämnas som verbal kommunikation. 
Det är hur talaren sammansätter orden och vilken betoning individen ger på orden som 
påverkar hur mottagaren tolkar meddelandet. Det skiljer sig från kultur till kultur hur 
individer formulerar, tar upp saker och hur man tar pauser i sin kommunikation (Jandt, 2007). 
I Sverige till exempel talar en individ till punkt innan vi påbörjar en ny mening, och ofta 
däremellan tas en kortare paus där individen kan tänka efter vad den ska säga i nästa mening. 
I USA däremot är det vanligt att mottagaren avbryter talaren för att ta initiativ och berätta 
något ytterligare. Till skillnad från exempelvis Sverige där det kan anses som lite oartigt gör 
det inte det i USA utan ses som ett sätt att bidra till kommunikationen. I den asiatiska kulturen 
ses dock det svenska sättet precis samma som svenskar tolkar amerikanska sättet. Den 
asiatiska kulturen är alltså mer extrem än den svenska när det kommer till att låta talaren prata 
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till punkt. Enligt asiater är svenskar också dåliga på att ge komplimanger till talaren när den 
uttryckt något klokt eftersom den svenska kulturen gärna går rakt på sak för att spara tid 
(Herlitz, 2007). 
 
När partnerna från olika kulturer kommunicerar med varandra kan ordvalet vara väldigt 
viktigt. Om till exempel det gemensamma språket är engelska men det är ingen av parternas 
modersmål kan det naturligt uppstå problem vid kommunikationen. Det är vanligt att 
individer tror att de kan uttrycka sig korrekt i det engelska språket men det är vanligt att vi 
missar olika nyanser i språket som kan ha stor betydelse. Om en individ översätter direkt från 
sitt modersmål till engelskan uppstår det lätt problem i att förstå eftersom många ord inte kan 
direkt översättas (Herlitz, 2007). Ett exempel på ett svenskt begrepp som inte går att översätta 
direkt till engelskan är att det är ”högt i tak” på arbetsplatsen. På engelskan gör man inte sig 
förstådd i begreppet om man uttrycker sig med ”high in roof”. Något som också kan leda till 
missförstånd i den interkulturella kommunikationen är att samma ord kan ha olika betydelse. 
Ordet kan många gånger definieras lika men betydelsen är olika på grund av olika kulturella 
miljöer där ordet används. Ett exempel på det är till exempel beskrivningen av att en man är 
medellång, i Sverige innebär medellång en viss längd men i Kina är medellängden samma 
definition men med betydligt lägre innebörd. Ordet medellång får därmed olika betydelse på 
grund av olika kulturella kontexter (Herlitz, 2007). 
 

Icke verbal kommunikation  
Den icke-verbala kommunikationen är all den kommunikation som inte förmedlas med ord 
utan istället förmedlas genom till exempel kroppsspråk, beröringar, gester, lukter, socialt 
avstånd, kläder och utseende. Det är av stor betydelse för hur vi uppfattar det någon säger 
(Herlitz, 2007). Denna kommunikations form är inte tillämpningsbar i vår studie men tas ändå 
med i teorin för att förklara skillnaden jämfört med verbal kommunikation och exemplifiera. 
För att få fram rätt budskap är inte icke verbal eller verbal kommunikation viktigare än något 
annat utan det är samspelet mellan de båda som skapar mening utav meddelandet (Herlitz, 
2007). 
 
Hur den icke verbala kommunikationen sker skiljer sig väsentligt mellan olika kulturer. Hur 
långt avstånd vi har mellan partnerna när vi kommunicerar är något som skiljer sig. I Sverige 
har vi ungefär 60-80 cm mellan varandra när vi kommunicerar medan i södra Europa står man 
betydligt närmare varandra. I asiatiska länder däremot har man betydligt längre mellan 
varandra än vad den svenska kulturen har. Beröring är en annan sådan icke verbal 
kommunikation som skiljer sig. I Sverige, USA och England är det till viss del ovanligt att två 
män rör vid varandra när de kommunicerar medan i södra Europa och Afrika är det helt 
normalt (Herlitz, 2007; Stier, 2009). Vad vi bär för kläder är en icke verbal kommunikation 
som påverkar omedvetet hur budskapet mottags. Till exempel en man som är välklädd i 
kostym förknippas oftast som framgångsrik medan en man i fjällrävenryggsäck kan 
förknippas som friluftsmänniska (Herlitz. 2007). 
 

Kommunikativ kompetens  
Svartvik (2005) menar på att många individer när de talar engelska tycker att de faktiskt kan 
använda språket men han menar på att det är en sak att faktiskt kunna använda språket och en 
helt annan sak att faktiskt förstå hur det fungerar. Svartvik menar på att det krävs en 
kommunikativ kompetens för att kunna förmedla och anpassa språket korrekt från situation 
till situation. Detta är en helt annan sak än att bara kunna göra sig förstådd eller kunna 
språkets grammatiska delar. Den kommunikativa kompetensen är något de allra flesta har på 
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sitt modersmål men när det kommer till engelskan eller något annat främmande språk är det 
svårt att behärska. Den kommunikativa kompetensen består av fyra olika språkliga delar som 
är ord, grammatik, kultur och variation (Svartvik, 2005). 
 
De första två faktorerna, ord och grammatik är en självklarhet för att ens kunna göra sig 
förstådd. Dessa två ses som byggstenarna och lärs oftast ut i skolan vid språkundervisningar. 
Som vi även nämnt i tidigare avsnitt menar även Svartvik att för att bli riktigt duktig på ett 
språk så krävs det även förståelse för kulturen där språket talas. Detta för att kunna förstå 
metaforer, skämt, ironi och andra uttryck som ofta inte går att översätta. Kulturkunskapen 
krävs även för att veta hur man ska föra sig och hur man ska kommunicera med den icke 
verbala kommunikationen (Svartvik, 2005).  
 
Den sista byggstenen, språklig variation är viktigt eftersom när man kommunicerar på ett 
språk som inte är ens modersmål har man många gånger inte den inbyggda känslan för hur det 
man säger låter och kommer ut. Att kommunicera på ”fel sätt” kan ofta leda till missförstånd 
eller oartighet och därför är det viktigt att lära sig tala med en språklig variation för att minska 
missförstånd och öka sin kommunikativa kompetens (Svartvik, 2005). 
 

Kommunikativa hinder 
Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka och skapa störningar i kommunikationen 
och hur meddelande avkodas. Jandt (2007) har delat upp dessa i tre olika typer, externa, 
interna och semantiska. Externa störningar kan vara ljus som distraherar mottagarens 
uppmärksamhet och där av blir tolkningen av meddelandet inte korrekt. Interna störningar 
handlar om mottagarens egna tolkningar av meddelande som kan påverkas av exempelvis 
känslor. Semantiska hinder är när meddelande tolkas annorlunda än vad sändaren vill uttrycka 
eftersom symbolismen kan ha många olika betydelser.  
 
Ytterligare hinder och störningar kan vara när parterna inte har respekt för varandra då de inte 
visar intresse för vad den andra vill förmedla. Det är viktigt att respekten finns från båda 
parternas sida då det annars kan te sig i att man tror att talaren inte har något av värde att säga 
till att mottagaren inte är intresserad av att lyssna. Andra störningar kan vara att 
ansvarsområdena i kommunikationen inte är tydliga vilket kan skapa en osäkerhet till att 
mottagaren har en förutbestämd förväntning om vad den andra parten ska förmedla. Då 
lyssnar inte mottagaren på hela budskapet utan tar förgivet om vad som ska förmedlas 
(Herlitz, 2007). 
 

Samhörighet 
I kommande avsnitt kommer vi att presentera begrepp som är kopplade till samhörigheten 
mellan individer. Dessa begrepp lyfter vi upp för att kunna göra kopplingar till ”vi-känslan” 
och vad som kan vara viktigt för att skapa den.  
 

Social kompetens 
För att skapa bästa förutsättningarna till att socialisera med andra människor och etablera 
interpersonella relationer krävs det en interkulturell kompetens. Dock är det människorna i sig 
som integrerar och inte kulturerna (Samovar, Porter & McDaniel, 2012). Att ha kärnvärden 
och personlighetsdrag som sällskaplighet, öppenhet och nyfikenhet ses dock som viktiga 
beståndsdelar för att nå en social framgång i internationella arbetsmiljöer (Gudykunst & Kim, 
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1997). Andra saker som är viktig för en hög social kompetens är att kunna visa respekt, vara 
avslappnad, visa empati och vara självsäker (Gudykunst, 2003).  
 

Sociala nätverk och relationer 
Den sociala nätverksteorin handlar om hur exempelvis individer, organisationer och nationer 
identifierar och relaterar till varandra. Sociala strukturer som är uppbyggt som nätverk av 
individer eller organisationer kallas för noder. Dessa noder är i sin tur sammankopplade med 
olika länkar som i sin tur bildar ett nätverk. Beroende på hur många noder ett nätverk består 
av samt antalet länkar ser de sociala nätverken olika ut. De är väldigt dynamiska och 
informationen som sprids mellan noderna sker genom aktiviteter och interaktion. Sociala 
nätverk är viktiga i en organisation för att få relationsskapande, effektivitet, bra 
informationsflöde och för att kunna koordinera olika aktiviteter (Crossley, 2004). 
 
En persons identitet har en viktig roll i skapandet av sociala relationer, beroende på en 
individs identitet i förhållande till andra individer och deras kulturella värderingar och normer 
formas sociala relationer. Det är lätt att sociala nätverk skapas i exempelvis team på en 
arbetsplats eftersom man kan relatera till varandras kunskaper, problem och framgångar 
(Castells, 2000). 
 

Vi – känsla 
Palm & Windahl (1992) menar att begreppet vi-känsla kan vara ett positivt laddad begrepp 
som organisationer borde sträva mer emot eftersom medarbetare kan förstå innebörden av 
ordet intuitivt. De faktorer som främst påverkar vi-känslan inom en organisation är 
exempelvis relationer mellan arbetsledning och övrig personal, arbetsmiljö och 
personalomsättning. Palm & Windahl (1992) tror inte att lösningen på en dålig 
sammanhållning eller dålig vi-känsla är en förbättrad interkommunikation vilket är många 
företags första åtgärd. Däremot kan en bra internkommunikation fortsätta att utveckla en 
redan bra sammanhållning. En stark vi-känsla inom en organisation eller team bidrar med 
många positiva aspekter. Det kan bidra till att personalen känner en ökad trygghet och känsla 
av tillhörighet. Brist på samhörighet kan bero på mycket ensamarbete samt att det helt enkelt 
inte finns tiden att utveckla en vi-känsla. Det är dock också viktigt att kunna hålla en balans så 
man inte blir så instängd i sitt eget team och vi-känsla så gruppen blir sluten. Då är det lätt att 
det uppstår en avskärmning och konkurrenssituation emot andra team vilket också kan leda 
till att man är skeptisk mot nya teammedlemmar (Lennéer- Axelson & Thylefors, 2005) 
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3. Metod  

I detta kapitel redogör vi för de forskningsmetoder och undersökningstekniker vi använt oss 
av under studien samt redogörelse för hur vi behandlat och bearbetat materialet.  
 

Undersökningsmetod  
Vi har valt att använda oss av en deduktiv forskningsstrategi som vi kommer förklara närmare 
längre ner i avsnittet. Tillsammans med den deduktiva forskningsstrategin har vi gjort en 
kvalitativ undersökning. Detta för att vi undersökte nationella kulturers påverkan på den 
dagliga kommunikationen medarbetare emellan, därför är en kvalitativ metod mest lämplig då 
det kan vara svårt att få ut den data vi söker genom en kvantitativ metod. Studien hade 
möjligtvis gått att genomföra med en kvantitativ undersökning, men vi valde en kvalitativ 
eftersom vi ville ha möjlighet att ställa följdfrågor. Vi undersökte kommunikationen mellan 
olika nationella kulturer och eftersom vi inte är från samma kultur som alla intervjupersoner 
ville vi undvika missförstånd i möjligaste mån. En kvantitativ forskningsstrategi använder 
man sig främst av vid surveyundersökningar, vid experiment och med forskningsmetoder som 
frågeformulär och observationer (Denscombe, 2009). Genom kvantitativa undersökningar 
söker man en numerisk relation mellan mätbara egenskaper och finna kvantifierbara samband 
mellan dem (Hartman, 1998). I kvalitativa undersökningsmetoder kommer man närmare den 
miljö man ska studera än i kvantitativa metoden (Ahrne & Svensson, 2013). Vid kvalitativa 
intervjuer intresserar man sig av hur människor tolkar, upplever och strukturerar en 
omgivande verklighet i relation till tidigare kunskaper och erfarenheter (Backman, 2008). För 
att kunna förstå situationen de individerna, grupper eller organisationer befinner sig i måste 
man försöka komma de nära inpå, då det finns de situationer man inte kan förstå utan att sätta 
sig in i dem och försöker se dem utifrån de undersöktas situation (Holme & Solvang, 1997). 
Vi har valt att analysera vår data med hjälp av innehållsanalysen, denna valde vi då vi ansåg 
att den var mest lämplig till våra intervjuer därför att vi smidigt kunde dela upp innehållet i 
kategorier vilket underlättade vid analysen (Watt Boolsen, 2007). Vi kategoriserade data i 
olika teman för att lättare finna mönster, sammanband, likheter och olikheter. Sedan kopplade 
vi ihop vår empiri med teorin skriva dit genom att dela upp datan i kategorier kopplat till 
teorin. Watt Boolsen (2007) menar att det är en fördel att använda sig av denna analysmetod 
när man har specifika frågeställningar och syfte då man kan söka efter teman som är av 
intresse för det man undersöker.   

Kvalitativa intervjuer 
Vid genomförandet av intervjuer med de tio intervjukandidater var vi båda två författare 
närvarande, detta dels för att en av oss kunde ställa våra fasta frågor medan den andra tog 
anteckningar men även för att öka tillförlitligheten till vår undersökning genom att vi båda 
tolkade svaren istället för att endast en av oss skulle närvara. Med tillåtelse av 
intervjurespondenterna spelade vi in intervjun, detta för att kunna gå tillbaka och lyssna på 
intervjun igen under analysen för att på så sätt återge ett rättvist resultat av intervjun. Vi har 
under studien tillämpat ett anonymitetskrav som innebär att intervjurespondenterna kan vara 
konfidentiella. Innan intervjun med respondenterna informerade vi dem att de kommer vara 
anonyma genom att vi förhåller oss konfidentiellt i vår studie. Enligt Holme och Solvang 
(1997) måste forskaren uppfylla kravet på anonymitet och tystnadsplikt. För att kunna 
analysera vår inhämtade data från intervjuerna har vi transkriberat dessa. Detta för att samla 
in intervjun i sin helhet för att lättare finna bland annat olika teman (Eriksson-Zetterqvist & 
Ahrne, 2013). 
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Det finns ett antal olika sätt att genomföra en intervju på. Ett sätt är att genomföra en intervju 
på ett ostrukturerat sätt utan några färdigformulerade frågor och istället låta 
intervjukandidaten utveckla sina tankar kring ämnet eller på ett semistrukturerat sätt med ett 
antal färdigformulerade frågor (Denscombe, 2009). Vi har valt att utföra intervjuerna på ett 
semistrukturerade sätt där vi utgick ifrån olika teman som syftade till vårt 
undersökningsområde. Genom att välja ett semistrukturerat sätt att utföra intervjuerna på 
lämnade vi rum för andra frågor som kan uppkomma under intervjun och även möjligheter till 
följdfrågor. Holme och Solvang (1997) menar att forskaren inte ska styra intervjun i allt för 
hög grad, detta för att resultatet som framkommer ska vara baserat på intervjukandidatens 
uppfattningar. 
 
Utformningen av vår intervjuguide innebar att vi först läste in oss på olika teorier och 
modeller för att sedan formulera vår intervjuguide efter olika teman som vi ansåg vara 
relevanta och kunde kopplades till metoder och teorier. Det är viktigt enligt Holme och 
Solvang (1997) att man täcker in viktiga faktorer i intervjufrågorna, men även att det kan 
dyka upp andra idéer och synpunkter som antingen ersätter eller fördjupar punkterna som man 
har i sin intervjuguide och detta måste tas hänsyn till under intervjun. Detta var något vi tog 
stor hänsyn till under intervjuerna. Ett exempel på detta var när en av intervjurespondenterna 
kom in på ett annat spår och frågade om hen fick berätta om detta, det hen berättade var en 
fördjupning på en av våra frågeställningar som vi hade och vi är mycket glada att hen hade 
förtroendet för oss att berätta sin historia.   

 

Deduktiv forskningsstrategi 
Deduktiv forskningsstrategi och induktiv forskningsstrategi är två olika strategier i 
vetenskapliga arbeten. I den deduktiva strategin börjar man i teorin och samlar sedan in data 
för att forma teorier och begrepp (Backman, 2008). Genom empiriska undersökningar kan 
man stärka eller försvaga tilliten till teorin enligt Holme och Solvang (1997), de menar även 
att en teori aldrig blir fulländad och man kan alltid fråga sig varför eller fastställa upphovet till 
nya följdsatser som sedan kan prövas empiriskt. Den induktiva strategin bygger på att 
forskare börjar med observationer och sedan kopplar observationer till teorier och utformar 
hypoteser (Hartman, 1998).  
 
Vi har genom en sammanställning av litteratur kopplat relevanta teorier till empirin och 
därmed använt oss av en deduktiv forskningsstrategi. En fördel med en deduktiv 
forskningsstrategi är att denna metod inbjuder till att formulera hypoteser som är generella, 
detta för att hypoteserna är lätta att testa om de är så allmänna som möjligt och Hartman 
(1998) menar att genom en deduktiv forskningsstrategi leder man forskare mot bättre teorier. 
Genom att gå igenom relevant litteratur skapar man vägledning för den egna undersökningen 
(Hartman, 1998). Vi har använt oss av både primär- och sekundär litteratur, där sekundär 
litteratur behandlar ämnet utan att vara själva undersökning medan i primär litteratur beskrivs 
undersökningen av den person som utfört undersökningen. Forskningsrapporter är en sorts 
primär litteratur (Hartman, 1998).  
 
Genom att ta in nya variabler eller nya typer av samband i en redan existerade teori kan man 
finna nya olika konsekvenser som kan prövas empirisk och som sedan kan leda till att ny 
kunskap skapas. På detta sätt menar Holme och Solvang (1997) att nya forskare kan påbörja 
arbete där de tidigare forskarna slutade. I litteraturundersökningen har vi förhållit oss kritiska 
till den data vi funnit genom att läst igenom och undersökt litteraturen vi funnit och valt ut det 
vi tycker vara mest relevant för vårt undersökningsområde, detta menar Hartman (1998) är 
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viktigt och man bör försöka hitta rapportens svagheter och styrkor för att veta vad man själv 
ska undvika och vad man kan lära sig av. 
 

Urval 
I vår empiriska undersökning utförde vi tio stycken telefonintervjuer, detta för att vi 
intervjuade personer från tre olika världsdelar vilket gjorde att det var praktiskt omöjligt att 
göra personliga intervjuer. I världsdelarna Europa och Asien utförde vi fyra stycken 
intervjuer, respondenterna från Europa kom ifrån Polen, Tyskland, Spanien och Sverige. Alla 
samtliga respondenterna från Asien kom från Shanghai. Vår ambition var att utföra fyra 
stycken intervjuer från Nordamerika också, men då vi fick ett bortfall på två stycken blev det 
endast två utförda intervjuer där samtliga respondenter kom från USA. Vi hade tyvärr ingen 
möjlighet att komplettera dessa vid ett senare tillfälle, vilket vi hade en önskan om att få göra 
för att öka validiteten på studien och för att på så sätt kunna söka finna ett tydligare samband 
mellan de olika kontinenterna och få en större spridning på resultatet. Intervjurespondenterna 
från Nordamerika har varit öppna och gett oss information som varit av värde, vilket vi ser 
som väldigt värdefullt då vi endast intervjuade två stycken. Enligt Hartman (1998) är en 
spridning av individer från skilda platser bra för att få till en god spridning i studien.  
 
I analysen kommer vi att behandla den europeiska kulturen, som sagt kommer respondenter 
från Polen, Tyskland, Spanien och Sverige och detta kommer vi ta hänsyn till samt undersöka 
eventuella skillnader. Vi kommer titta både på kultur i europeisk mening och i respektive 
länders mening.  
 
Urval av intervjurespondenter skedde genom frivilliga respondenter från de tre respektive 
kontinenter. Alla intervjukandidater hade samma position i företaget och arbetade med samma 
arbetsuppgifter vilket vi valt medvetet för att kunna jämföra våra data rättvist. Om man ska 
använda undersökningen till att ge stöd för sin hypotes och argumentera för, som ska innefatta 
hela populationen, är det viktigt att urvalet är representativt. Detta innebär att individerna i 
urvalet ska vara så lika individerna i den totala populationen man undersöker (Hartman, 
1998). Därför har vi valt att utesluta intervjukandidater som har olika befattningar då vi vill 
fokusera och studera medarbetare på samma hierarkiska nivå och som utför samma 
arbetsuppgifter. 

 

Validitet, källkritik och generaliserbarhet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning kvalitativa forskare kan visa att deras data är 
träffsäkra, men det finns inget absolut sätt att påvisa att data är exakt och därför tillämpas här 
trovärdigheten av insamlad data (Denscombe, 2009). Vi är väl medvetna om att vid en 
kvalitativ forskning blir intervjuaren mycket nära knuten till forskningsinstrumentet och en 
integrerad del av datainsamlingstekniken, därför var vi mycket noga med att vi båda två 
författare skulle medverka på alla intervjuer för att på så sätt få in två olika perspektiv på 
intervjukandidatens svar för att öka validiteten på insamling av data (Denscombe, 2009). 
 
En nackdel med metodvalet telefonintervju är att de kan bli mer formella än vid personliga 
intervjuer samt även att vi inte ser kroppsspråket som respondenten har vid ett samtal. 
Däremot är det tidsparande, men det kräver även att intervjuaren är väl förberedd på frågorna 
så att samtalet inte stannar av (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2013). 
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Vi hade om det var praktisk möjligt valt att använda oss av personliga intervjuer, men nu var 
det alternativet omöjligt eftersom de var bosatta i andra delar av världen. Detta för att få med 
personens gester och kroppsspråk under intervjun. Observationer är också ett bra verktyg att 
komplettera intervjuer med, då forskaren kan beskriva ett fenomen ur sitt egna perspektiv och 
låta intervjuerna bekräfta materialet från observationerna (Denscombe, 2009). Detta hade 
möjligen ökat validiteten på studien, men var tyvärr inte genomförligt.  
 
Då intervjun utfördes på engelska är vi väl medvetna om att det kan ha påverkat vår tolkning 
och översättning av materialet, även om vi båda två författare innehar goda kunskaper i det 
engelska språket. Dessutom är en del av övriga material till vår studie skriven på engelska, 
vilket kan ha påverkat vår tolkning. Enligt Mårtensson (1998) går ett språk inte att översätta 
ordagrant därför att det är uppbyggda på olika sätt. 
 
Enligt Denscombe (2009) bör det vara möjligt att granska forskningsprocessen för att öka 
validiteten på studien. Därför har vi i högsta grad redogjort tydligt för metoder, analys av data 
och beslutsfattande av hur vi funnit att dra olika slutsatser (Denscombe, 2009).  
 
Det finns ett stort utbud av litteratur inom ämnet kommunikation och kultur, vi har därför gått 
igenom litteratur som vi anser behandlar det aktuella problemområdet som vi undersöker för 
att på så sätt utforma vår teori. Genom en litteraturgranskning har vi fått en överblick och en 
bakgrund om det aktuella ämnet och därefter utformat vår teori (Backman, 2008). Syftet med 
en litteraturgranskning är att sammanställa litteratur som finns inom det angivna ämnet och en 
samanställning av använda metoder (Backman, 2008). Den erkände forskare Hofstede har 
studerat det ämne vi behandlar i problemområdet, och därmed har vi använt oss mycket av 
Hofstede i denna studie men också sökt nya infallsvinklar från andra forskare och andra 
använda metoder och för att öka validiteten och generaliseringen på undersökningen. Olika 
perspektivval kan ge en större och mer nyanserad bild av olika sociala fenomen (Ahrne & 
Svensson, 2013). 
 
Vi har under intervjun försökt att förhållit oss neutrala till intervjurespondentens svar, detta 
för att inte påverka svaret (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2013). En forskare som utför 
intervjuer måste agera med ett öppet sinne vid dataanalysen annars kan det påverka 
objektiviteten (Denscombe, 2009). Detta har vi varit väl medvetna om under studie 
processerna och anammat till högsta grad. Vid produktionen av data och analys har vi 
författare distanserat oss från våra personliga övertygelser för att genomföra studien på ett så 
opartiskt sätt som möjligt,  vilket är mycket viktigt just vid en kvalitativ forskning menar 
Densombe (2009).  
 
Generaliserbarhet hänger samman med forskningens trovärdighet. Generaliserbarhet innebär 
delvis om hur vida resultatet av studien kan överföras på andra sociala miljöer eller andra 
personer som liknar det man studerat. Majoriteten av forskare hävdar att man måste ta sig an 
generaliserbarheten vid en kvalitativ forskning på ett annat sätt än vid en kvantitativ 
forskning. Alternativet för en kvantitativforskning är att se om informationen i studien går att 
tillämpa på andra jämförbara situationer och fall (Denscombe, 2009). Genom att jämföra sin 
egen studie med andra studier eller att finna likheter eller olikheter i urvalen av sociala 
miljöer, menar Svensson och Ahrne (2013) är ett sätt att visa på generaliserbarheten. Vi anser 
att vår studie är generaliserbar även i andra branscher då IT inte står i fokus utan interkulturell 
kultur. 
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Genom en teoretisk generaliserbarhet har vi försökt relatera studiens resultat till olika teorier 
och begrepp, detta för att öka vår generaliserbarhet (Svensson & Ahrne, 2013). Då det inom 
de kvalitativa forskningsstrategierna inte finns några tekniker för att genom statistik 
generalisera och bedöma sannolikheten på forskningen, behöver eventuell generalisering 
anspråk göras med försiktighet (Svensson & Ahrne, 2013). Under studien har vi med stor 
försiktighet och självkritiskt försökt finna generaliseringar, då vi är väl medvetna om att det 
inte är självklart att det vi har studerat går att finna på andra platser eller i andra situationer 
och detta har vi diskuterat och argumenterat för (Svensson & Ahrne, 2013).  
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4. Resultatredovisning 

Resultat/Analys 
 
Här nedan presenterar vi vårt resultat och analys. Här kopplar vi analys och resultat till våra 
teoretiska delar. Vi svara även på våra frågeställningar kopplat till studien. Intervjupersoner 
som kommer från Europa har valt att benämna som Eu1, Eu2, Eu3 och Eu4. De 
intervjupersoner som kommer från Asien har vi valt att benämna som As5, As6, As7 och As8. 
Från Nordamerika kommer vi kalla intervjupersonerna Na9 och Na10.  
 

Kultur 
I detta avsnitt kommer vi att besvara delar av frågeställningen; Vilka skillnader och/eller 
likheter finner vi i medarbetarnas beskrivningar mellan de olika nationella kulturerna?  
 

Nationella kulturer 
Att nationella kulturer bildas beror på en rad olika saker som bland annat, språk, kön, 
etnicitet, religion men även lagar, föreningar, företag och juridiska system (Usunier & Lee, 
2005). Även metaforer sätter prägel för hur människor tänker, handlar och tolkar olika 
(Berger, 1999). Intervjuperson Eu4 tycker att det kan vara svårt att kommunicera med främst 
USA men även med Asien eftersom de pratar både med mycket slangord men även i 
metaforer. Är man inte helt insatt i deras kultur menar Eu4 att det är svårt att förstå vad de 
menar och kommunikationen blir lidande. Även intervjuperson As6 menar själv att de i Asien 
nog kan vara svåra att kommunicera med eftersom de ofta pratar i metaforer och på ett sätt 
som är väldigt typiskt för deras nationella kultur. Därför brukar hen tänka på att försöka vara 
så lite kulturellt asiatisk som möjligt när hen kommunicerar med andra världsdelar. 
Intervjuperson Na10 berättar att det kan vara svårt för hen som har engelska som modersmål 
att förstå andras engelska som inte har det som modersmål. Detta tror hen beror på att andra 
kulturer sätter sin egen prägel på engelskan men hen har till och med lärt sig att förstå varifrån 
personen ifråga är bara genom att höra dem prata på engelska.  
 

Högkontext & Lågkontext  
Edward Hall (1981) har utformat en teori för att undersöka vilken betydelse kontexten ha för 
interaktionen mellan människor. Han delar upp i sin teori de nationella kulturerna i 
högkontextkultur och lågkontextkultur. I en högkontextkultur ses kommunikationen som 
ekonomisk och som en snabbare form av kommunikation (Hall, 1981). I en lågkontextkultur 
ligger fokus på det direkta uttalandet och kontexten spelar mindre roll (Jandt, 2007). Enligt 
intervjuperson Eu1 söker USA efter en snabb kommunikation och vill ofta ha ett snabbt 
beslut:  

 
”USA always need the solution as soon as possible because they don´t want to wait and often 

tells me that I don´t have a perfect English so they want to speak with an English native 
speaker. I have the knowledge and experience but it´s not good enough”. 

 
 
Eu1 menar även att det kan vara komplicerat att kommunicera med Indier och att de ofta inte 
lyssnar på vad hen säger.  
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Enligt Gudykunst (2003) räknas USA och Europeiska länder till lågkontextkulturer och de 
asiatiska länderna till högkontextkultur. Detta är en motsägelse emot vad intervjuperson Eu1 
har sagt eftersom hen menar på att USA vill ha en snabb och ekonomisk form av 
kommunikation och skulle därför vara en högkontextkultur.  
 
Vid en högkontextuell kommunikation används ord som möjligen, troligen och kanske och 
ses därför som en indirekt form av kommunikation. Intervjuperson Eu3 ser svårigheter med 
att kommunicera med Indien eftersom de inte säger saker rakt ut, kan vara svårt att få ett svar 
och ibland hör man inte heller vad det säger. Indien tillhör enligt Gudykunst (2003) en 
högkontext kulturell kommunikation, vilket även stämmer överens med resultatet vi har fått 
fram i vår undersökning. Intervjuperson Eu3 berättar även att det kan vara svårt att 
kommunicerar med Spanien och Italien då de pratar mycket med passion och nästintill 
skriker, här bekräftas Gudykunst (2003) teori om att de Europeiska länderna är en 
lågkontextkultur. Intervjuperson Eu4 anser att exempelvis holländare har en tendens att prata 
väldigt högt och detta kan bli en kulturell krock menar hen då vissa andra vill ha en mer tyst 
arbetsmiljö. 
 
Individer i en lågkontexten kultur med en direkt kommunikations stil är öppna och pratar om 
problem ansikte mot ansikte. USA räknas som sagt till en lågkontextkultur enligt Gudykunst 
(2003). Intervjuperson Eu3 menar att när hen påpekar misstag som USA gjort svarar dem 
aldrig på hens kritik/feedback. Eu3 uppfattning är att vill man komma med kritik eller 
feedback får man gå via dennes chef och inte kontakta personen i fråga. Här kan USA ses som 
en högkontextkultur eftersom kommunikationen inte är öppen och direkt. Detta är återigen en 
motsägelse mellan vårt resultat och teorin att USA skulle räknas till en lågkontext kultur.  
 

Sammanfattning 
Det finns stora skillnader mellan de olika nationella kulturerna i förhållande till hur man 
uttrycker sig i språket. USA och Asien har en tendens att använda sig av mycket slangord och 
metaforer, vilket gör att Europeiska länder har ibland svårt att tolka dessa uttryck. En annan 
skillnad mellan de nationella kulturerna är på vilket sätt de kommunicerar. Teorin hävdar att 
de europeiska länderna och USA är en lågkontext kultur medan Asien är en högkontextkultur. 
Vårt resultat visar på att USA och Asien är en högkontextkultur och att de europeiska 
länderna är en lågkontextkultur.  

Kulturella svårigheter 
I det här avsnittet kommer vi besvara delar av vår frågeställning; Hur påverkar eventuella 
skillnader eller likheter i den nationella kulturen kommunikationen mellan de anställda på 
samma hierarkiska nivå?  
 
Språk är en viktig skillnad och faktor mellan olika kulturer. Med hjälp av kunskap om ett 
språk kan man öka förståelsen för varandras kultur. Det är viktigt att företag med 
mångkulturellt anställda har tydligt upplärningsprogram så att alla anställda oavsett tidigare 
utbildning eller kulturell bakgrund förstår innebörden av jobbet och arbetsuppgifterna 
(Hollensen, 2007). Intervjuperson Eu2 anser att Indier generellt har sämst engelska och att de 
inte har någon förståelse för någon annans språk. De talar på sitt sätt och tror att alla andra ska 
förstå dem. Annars anser inte Eu2 att det uppstår missförstånd eller problem i samband med 
språk eller kulturskillnader. 
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Trots att en arbetsplats har sina egna värderingar är oftast de kulturella djupt rotade och kan 
vara svåra att ändra på. Det är viktigt för företag som expanderar i andra länder eller har 
anställda med annan kulturell bakgrund att ha förståelse för att i vissa religioner går till 
exempel inte högtider att förbigå vilket kan påverka arbetssituationen (Hollensen, 2007). 
Intervjuperson Eu4 upplever inga kulturkrockar trots mångfalden av kulturer bland kollegor 
och tycker att IKEA är väldigt duktiga på att ta hänsyn till olika kulturer.  
 
”We don´t think so much about different cultures, if I need help I don´t care what culture the 
other person are from. It doesn’t matter if they are from Shanghai, USA, Poland or Paris, I 

expect the same help from everyone, but the reality is not always like that” 
 
Intervjuperson Na2 förstår att olika kulturer har olika traditioner men hen själv älskar att 
träffa nya människor och lära sig av dem. Till exempel att gå och arbeta i shorts i USA är 
inget konstigt medan det i Tyskland är det väldigt ohövligt att ha short på sig.  
 
Attityder till olika sociala organisationer och institutioner påverkas beroende på kultur. Den 
kan till exempel påverka hur man ser på relationen mellan chef och medarbetare och hur de 
ska förhålla sig mellan varandra (Hollensen, 2007). Eu2 menar att vissa väljer att gå via sin 
chef om hen skulle märka något som inte gjorts på rätt sätt av en annan kollega medan vissa 
tar det direkt med personen i fråga i stället för att gå genom sin chef. Detta ser Eu2 som en 
kulturell skillnad.  
 
Enligt Steier (2009) kan det vara svårt för även en person med bra språklig kompetens att 
hantera och förstå språkliga nyanser, humor och subtiliteter när man kommunicerar på ett 
språk som inte är ens modersmål. För att den interkulturella kommunikationen ska vara 
effektiv är det viktigt att man förstår de underförstådda språkreglerna i en viss kultur. Språket 
bär på värderingar och antydningar och det är genom exempelvis ordval, 
meningsuppbyggnader och betoningar som vi kan se nya nyanser i språket (Stier, 2009). 
Precis som intervjuperson Eu2 tyckte så tycker även Eu1 att det finns svårigheter med 
kulturerna och det engelska språket. Båda nämner som även nämnts tidigare att Indier inte hör 
eller lyssnar tillräckligt på vad man säger. Detta tror de beror på en kombination av kultur och 
dålig engelska. Intervjuperson As1 anser även att det ofta uppstår missförstånd i 
kommunikationen på grund av språkbrister och kulturella skillnader.  
 

Interkulturell etnocentrism och lingvistisk etnocentrism 
Missförstånd i kommunikationen kan minskas om partnerna har lingvistiska och 
interkulturella kunskaper (Gudykunst & Kim, 1997). Lingvistisk etnocentrism handlar om att 
man utgår från sin egna nationella kulturs språk. Det är viktigt enligt Usunier & Lee (2005) 
att sträva efter en lingvistisk polycentrism vilket man kan göra genom att skaffa sig kunskap 
och förståelse för till exempel viktiga delar av grammatik och därigenom sätta sig in i olika 
världsbilder som språk uttrycker. Intervjuperson Eu1 anser att det är viktigt att ha en vilja att 
förstå människor från andra kulturer för att kommunikationen ska fungera. Hen anser även att 
förståelse för varandra och passion samt intresse är viktiga faktorer som påverkar 
kommunikationen.  
 
Vid interkulturella möten är det inte bara språkmässigt en krock utan även sättet att 
kommunicera på kroppsspråk, uppfattningar och hur man ser och konstruerar verkligheten. 
Usunier & Lee (2005) menar även att det krävs att man som individ har en medvetenhet och 
förståelse för att saker och ting uppfattas olika från olika människor just på grund av kulturen. 
Intervjuperson Eu3 menar att de är viktigt med kulturträning och berättar att chefen på 
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arbetsplatsen försöker få en förståelse för Indien då de till exempel har ett helt annat sätt att se 
på tid och hierarki. Indier anser att bara för att du är en chef måste du veta allt och behöver 
inte feedback från de anställda. Eu3 menar att hen dock inte fått någon kultur träning från 
IKEA, men gärna skulle vilja ha. En annan skillnad som Eu3 menar finns är att Indier inte 
alltid erkänner att de inte förstått uppgiften eller det du sagt från början. För att citera 
intervjuperson Eu3; 
 

”Have you understood everything? They say yes, and when you ask them they haven’t”. 
 

Kulturell relativism 
Kulturell relativism handlar om att man inte bör döma människor som inte har samma 
nationella kulturella bakgrund som en själv (Hofstede, et. al, 2011). Intervjuperson As6 menar 
att USA inte har någon acceptans för att engelska inte är hennes modersmål och blir ofta 
ledsen av deras attityd. 
 
”I feel nervous when I communicate with USA and sometimes I feel that they make fun of me 
because I can´t always express myself correct, it makes me very sad when they laugh at me. 
But for example when I speak with the Netherlands we can laugh together about the English 

misunderstandings” 
 
Intervjuperson As6 tycker här inte att USA har någon kulturell relativism emot hens kultur 
och även som person. USA har ingen förståelse och ser ner på intervjupersonen vilket är i 
princip motsatsen mot vad en bra kulturell relativism går ut på.  
 
Eu4 anser att den viktigaste faktorn vid kommunikation mellan olika kulturer är attityden. Det 
krävs att båda parterna har en bra attityd mot varandra och lyssnar på vad den andra vill säga. 
Majoriteten av intervjukandidater anser att det finns en förståelse och en acceptans för 
varandras kulturer inom IKEA IT. As1 menar att det finns acceptans mellan de olika 
kulturerna.  

Sammanfattning 
Oavsett vilken världsdel respondenterna kommer ifrån upplever intervjupersonerna att 
kommunikationen påverkas av att de anställda är från olika länder och världsdelar. Dock är 
det inte kulturperspektivet som är den främsta orsaken utan de flesta menar att 
kommunikationen är lidande främst på grund av att de pratar olika språk. Vi är medvetna om 
att kultur och språk är något som är starkt förankrade i varandra men det är inte själva 
kulturen i form av olika värderingar och hur man lever som påverkar mest utan det är 
språkförbättringar. Steier (2009) menar att det räcker inte bara med att ha en bra språklig 
kompetens för att kunna hantera språket ordentligt utan det krävs även att man kan avläsa 
nyanser och uttryck. Det finns även en stor skillnad på de anställdas kompetens i engelska, 
vilket är en stor bidragande faktor för missförstånd i kommunikationen. Hur man ser på 
varandra och accepterar varandra är också något som påverkar kommunikationen mellan 
medarbetarna. Ovan har vi beskrivit ett exempel om när en medarbetare i Asien känner sig 
utskrattad och ledsen över hur medarbetare i USA behandlar hen. Detta gör att hen känner sig 
osäker och obekväm i kommunikationen, vilket gör att skillnaderna i kultur påverkar 
kommunikationen. Något som kan underlätta i liknande situationer och hjälpa till att undvika 
kommunikationsbrister är kulturträning. Detta är något som intervjupersoner är positiva till 
för att öka förståelsen för varandras kulturer och därigenom upprätta en bättre 
kommunikation. Att sträva efter en ökad lingvistisk polycentrism genom kulturträning är 
något som hade kunnat öka samhörigheten och utveckla ett bättre kommunikationsklimat. 
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Usunier & Lee (2005) menar att det är viktigt med en lingvistisk polycentrism som kan 
uppnås genom kunskap och förståelse i världsbilder som språk uttrycker.  

Kulturella dimensioner 
 
Med hjälp av Hofstedes olika kulturella dimensionerna kommer vi i detta avsnitt fortsätta att 
besvara på vår frågeställning; Vilka skillnader och/eller likheter finner vi i medarbetarnas 
beskrivningar mellan de olika nationella kulturerna?  
 

Maktdistans 
Både intervjuperson Eu2 och Eu4 anser det råder ett väldigt öppet kommunikationsklimat på 
arbetsplatsen och att man kan kommunicera och prata med sin chef fritt. De har inga problem 
att uttrycka hur de känner och mår till sin chef. Eu4 berättar också att de har en mentalitet 
kring att om någon har problem med ens jobb eller något man har gjort så vill hen att man 
säger det direkt till personen ifråga. I exempelvis Asien så tycker de inte att det är okej att 
man säger till dem rakt ut, utan om det är något problem så får man prata med deras chef. En 
kultur som har låg maktdistans har ofta inflytelserika individer och inte så hög hierarki. I ett 
land med hög maktdistans har man hierarki och får strikta direktiv från överordnande 
(Hofstede et.al, 2011).  Intervjuperson Na10 tycker att de har ett öppet kommunikationsklimat 
och inte så stark hierarki. Hen berättar att om man ska ge kritik till en medarbetare i Tyskland 
anses det inte okej att berätta direkt till medarbetaren, utan det måste gå via chefen. Dock 
menar intervjuperson As7 att när kollegorna i USA gör misstag brukar hen skicka ett mejl till 
dem personligen. Hen säger att de då aldrig återkopplar, utan att hen får svar först när man 
vänder sig till deras chef.  Hens uppfattning är att det är svårt att ge medarbetare från 
Nordamerika kritik, utan det måste gå via deras chef. Hen tycker att det är stor skillnad mellan 
den lokala kulturen och IKEA kulturen.  
 
Intervjuperson As6 berättar att hen inte känner sig bekväm att säga vad hen känner till sin 
chef. Hen känner ett väldigt stort steg mellan de två och kan nästintill vara rädd för sin chef. 
Hofstede et.al (2011) menar att det är vanligt i en kultur med hög maktdistans att 
underordnade kan ha en rädsla för att ta kontakt med sina chefer och uttrycka hur de känner. 
De asiatiska länderna är även de som har högst index på maktdistans. Även As5 känner sig 
väldigt pressad av sin chef och upplever strikta direktiv. Däremot tycker intervjuperson As8 
att alla är på samma nivå, anställda som chefer och ibland kan till och med hens chef sitta 
bredvid och visa hur man ska göra och hjälpa till. Allt ovan kan tolkas som att i en del 
europeiska länder är det en låg maktdistans medan det i till exempel Tyskland, USA och 
Asien är en ganska hög maktdistans. Detta är något som går i linje med Hofstedes 
undersökning.  
 

Individualism – kollektivism 
En kultur som har hög kollektivism utgörs av människor som prioriterar gruppen före jaget. 
De har ofta sammansvetsade grupper och beslut tas för gruppens bästa, man förväntas ta hand 
om varandra och ge varandra rätt förutsättningar (Hofstede et. al, 2011). Eu1 anser att de olika 
teamen ser till varandras bästa och delar gärna med sig av kunskaper till varandra. Alla 
intervjupersoner ser de andra medlemmarna i de olika teamen som deras kollegor och Eu1 
tycker att IKEA hjälper till och stödjer för att öka sammanhållningen mellan grupperna. 
Majoriteten av alla intervjupersoner påpekar att de vill träffa teamen i de andra länderna för 
att skapa en bättre teamkänsla som de tror gör att man ser mer till gruppen i stort, nu är det 
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väldigt lätt att se till sig själv och sitt eget team. Intervjuperson Eu2 anser att 
gruppsammanhållningen i hens team är väldigt bra men att de inte är det mellan de olika 
teamen i världsdelarna. Hen tycker att det finns en ”vi och dom” känsla och efterfrågar till 
exempel videomöten mellan teamen för att skapa en gruppkänsla. Utmärkande för 
individualism är att de sociala ramverken inte är speciellt viktiga och en själv och ens familj 
är det viktigaste. Personerna i en sådan kultur är mer självständiga och ser till sitt eget intresse 
(Hofstede et. al, 2011). Intervjuperson Eu4 anser att det idag inte är så bra sammanhållning 
mellan teamen och att alla ser till sitt, hen tycker inte heller att det är det i sitt team utan 
många individer ser till siffror. Det är viktigare för många medarbetare att deras individuella 
siffror är bra än att gruppens siffror är bra.  
 
Intervjuperson Na9 älskar att jobba på IKEA just på grund av sammanhållningen och ”vi-
känslan”. Hen tycker att det är väldigt bra både inom teamet och mellan teamen. De har 
förståelse för varandra och kan dela med sig av kunskap för att gruppen ska bli så bra som 
möjligt. As6 berättar att hennes asiatiska manager ser väldigt mycket till gruppen och att alla 
ska känna sig inkluderade. Hen berättar om en incident när de varit ute på en afterwork och 
alla i teamet inte hade blivit tillfrågade. Hen la då upp en bild på facebook på sina kollegor på 
baren och blev dagen efter inkallad på ett möte med sin manager. Där blev hen väldigt 
utskälld eftersom managern menade på att man inkluderar alla i gruppen, att det inte var okej 
att lägga ut bilden på facebook, eftersom man måste visa respekt mot gemenskapen och 
gruppen. Hen menar på att deras svenska manager aldrig hade gjort så eller ens påpekat det. 
Hofstede et.al (2011) menar på att i en kollektivistisk kultur tar man hand om varandra, alla 
får vara med och man gör det som är bäst för gruppen.  
 
As8 menar på att hen gärna vill dela med sig av sina kunskaper till de andra teamen, tycker att 
de är ett ungt team med mycket kunskap men känner att hen inte riktigt får chansen till att 
göra det. Även As7 anser att de behöver dra nytta av varandra kunskaper, dela med sig och 
säger att det inte ska vara någon tävling mellan teamen, även om hen tycker att det är det idag. 
Även i vår undersökning har vi kunnat se precis som Hofstede att Asien har ett lågt 
individualismindex och att Nordamerika och Europa har ett lite högre. Det påvisar dock 
kollektivism, även om det inte är i lika stor utsträckning som i Asien.  
 
Långtidsorientering – korttidsorientering 
En kultur med hög långtidsorientering har svårt för förändringar och tycker att det är viktigt 
att bevara traditioner, normer och gör gärna som de alltid har gjort. De har även ekonomiska 
mål och prestationer (Hofstede et. al, 2011). De asiatiska länderna ligger i topp med en hög 
långtidsorienterings index. Intervjuperson Eu1 tycker det är svårt att arbeta tillsammans med 
Asien, eftersom Europa jobbar helt annorlunda jämfört med hur de arbetar i Asien. Hen tycker 
att de asiatiska länderna är trångsynta och inte vill ta del av förbättringar i arbetsrutinerna utan 
gör på sitt eget sätt, vilket hen tycker är gammalmodigt. Detta gör att de asiatiska länderna 
blir svåra att samarbeta och kommunicera med. En kultur som präglas av korttidsorientering 
är istället framåtsträvande, vill utvecklas och hitta de bästa lösningarna. Na9 anser att de i 
hans team har hittat ett väldigt effektivt och bra sätt att jobba på, men det är svårt att 
kommunicera och lära vidare eftersom nästan alla anser att de arbetar på det mest effektiva 
sättet. Hen anser precis som Eu1 att Asien är den världsdel som behöver förändra sitt 
arbetssätt mest eftersom de slarvar på grund av gamla rutiner. Dock kan de bli förolämpade 
när man påpekar detta. Na10 berättar att ett av de asiatiska länderna är mest produktiva och 
löser flest problem men de har ingen kvalité bakom arbetet eftersom de inte utvecklar sina 
rutiner eftersom då de tror att de gör mest och har bäst resultat.  
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As5 bekräftar att de tycker att de gör mest och säger att: 

”In Europe they are very strict with that the don´t do anymore cases than they have to. We 
have much more cases ongoing and take on more work. They work different from us and have 

developed new working routines but we work faster” 
 
As5 säger också att de aldrig klagar att de får göra mer än alla andra men i Europa hade man 
garanterat klagat och tyckt att det inte är rättvist. I en långtidsorienterad kultur värderas 
prestationer väldigt högt och ekonomiska mål som pushar till att jobba snabbt (Hofstede et.al, 
2011). Även As6 och As7 säger att de jobbar väldigt snabbt och tycker att de borde följa 
samma arbetsrutiner som de gör i de andra världsdelarna eftersom hen blir väldigt trött ibland. 
Hen gör upp mot 15 IT ärenden i timmen med de asiatiska rutinerna medan Europa till 
exempel gör runt sex ärenden i timmen. Eftersom det framkommit att Asien jobbar väldigt 
fort och inte är helt nytänkande gällande arbetsrutiner kan även vi se precis som Hofstede att 
Asien har ett högt långtidsorienterings index.  
 

Eftergivenhet – återhållsamhet 
Hofstede et. al (2011) menar på att en kultur som utmärks av återhållsamhet har stort fokus på 
arbete och att prestera. De har ofta en hög disciplin och det sociala livet och relationerna 
prioriteras inte lika högt som arbetet. Intervjupersonen Na10 anser att de till skillnad från 
europeiska länder som Frankrike, Spanien och Tyskland har en mycket högre arbetsmoral och 
är väldigt pushade till att jobba och producera mycket. Hen anser att det är mer avslappnat 
arbetsförhållande i de europeiska nationella kulturerna och att de inte är lika pressade och har 
en syn som att arbetet är inte det viktigaste. En kultur med eftergivenhet har detta synsätt och 
anser att fritid är viktigare än arbetet och har en väldigt optimistisk syn på livet som helhet 
(Hofstede et. al, 2011). Även intervjuperson As7 anser att de i Asien jobbar väldigt snabbt, 
har en väldigt hög arbetsmoral till skillnad från de europeiska länderna.  
 
”Take France for example, people there only work seven hours a day, always getting late and 

take coffees all the time” 
 
Na9 anser att relationerna och det sociala är viktigt, speciellt på en arbetsplats och berättar att 
de tidigare har haft brevvänner mellan sajterna i hens världsdel. Då har de skickat fysiska brev 
mellan varandra och berättat om vad som händer i ens privatliv. Detta berättar intervjuperson 
Na9 har varit väldigt uppskattat och att hen tycker att det är viktigt att få in de sociala 
relationerna och glädjen i arbetet. Vi kopplar detta till att Nordamerika har en ganska hög 
eftergivenhet eftersom de tycker att de sociala relationerna är viktigt och att det ger ett 
mervärde att lära känna sina kollegor. Däremot talar intervjuperson Na10 ovan för en 
återhållsamhet eftersom hen tycker att de är pushade, har en mycket hög arbetsmoral och 
tycker att arbetet är det viktigaste.  
 
Intervjuperson As6 berättar att hen har en manager som är från hens land och en som är från 
Sverige. Hen märker stor skillnad på synen på arbete de olika managerna har. Den svenska 
managern är väldigt uppmuntrande gällande privatlivet och tycker det är viktigt att man mår 
bra utanför arbetet. Managern från Asien däremot har stort fokus på själva arbetet och 
fokuserar mycket på att teamet ska fungera så det kan prestera bra. Managern från Asien är 
även väldigt kontrollerande om vad hen och de andra i teamet får och inte får göra på sin 
fritid, medan den svenska inte bryr sig utan tycker att det viktigaste är att de mår bra.  
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”My Asian manager sometimes talk to me about my private life and forces me to do stuff I 
don´t like to do in my private life, because it has to look good. That is a very traditional way 

in my country but I don´t like it” 
 
Hofstede et. al (2011) menar att en kultur med hög återhållsamhet begränsar ofta glädjen 
gällande fritid med hjälp av strikta sociala normer.  

 

Sammanfattning 
Till stor del har Hofstedes index överensstämt med vårt resultat. Till exempel gällande 
maktdistans har vårt resultat sagt med undantag till en intervju att Asien har en väldigt hög 
maktdistans. Det finns stora skillnader mellan Asien och de Euroepiska länderna gällande just 
maktdistans, då Asien har en mycket högre maktdistans jämfört med europeiska länder. Detta 
är något som medarbetarna i Asien själva känns medvetna om. Medarbetare i andra 
världsdelar ser det även som att Nordamerika har en hög maktdistans, men det är inget de 
själva håller med om. En annan sak som skiljer Asien från Europa är både i individualism och 
kollektivism men även i återhållsamhet och eftergivenhet. Här har vi fått fram ett tydligt 
exempel på en svensk och asiatisk manager som både jobbar i Asien. Den asiatiska managern 
har ett stort fokus på att gruppen ska fungera så att resultaten ska bli så höga som möjligt. 
Manager lägger även stor vikt på medarbetarnas privatliv. Den svenska managern däremot har 
ett större fokus på att medarbetarna ska må bra på sin fritid, arbetet är inte allt utan privatlivet 
måste också vara fungerande. Detta är tydliga exempel mellan de olika nationella kulturerna 
som har bekräftats av många vid intervjuer. Vi tycker dock ingen kultur har en extremt 
dominerande individualism faktor, vilket vi tror att kan beror på en av IKEA-värderingar 
”togetherness” kan spegla in på.  
 
En annan skillnad mellan Asien, Europa och Nordamerika som vi kan se är att Asien jobbar 
väldigt mycket snabbare och är mer pushade till ekonomiska mål och göra så många ärenden 
så snabbt som möjligt. En del europeiska länder har en mer avslappnad syn på arbete och det 
är en stor skillnad mellan de olika nationella kulturerna.  
 
Vi kan konstatera att vi hittar mest skillnader mellan Asien och Europa och mest likheter 
mellan Nordamerika och Europa. Likheter som vi kan se mellan Europa och Nordamerika är 
bland annat högt individualismindex och att de är korttidsorienterade. Asien är även mer 
extrem vid de flesta dimensioner och är ofta antingen eller, både Europa och Nordamerika 
ligger ofta inom samma område på de olika indexen. Dock verkar andra kulturer ha en annan 
syn på Nordamerika än vad de själva har på sin egen kultur.  
 

Kommunikation 
I detta avsnitt kommer vi att fortsätta att besvara vår frågeställning; Hur påverkar eventuella 
skillnader eller likheter i den nationella kulturen kommunikationen mellan de anställda på 
samma hierarkiska nivå? 
 
Kommunikativ kompetens 
Det krävs en kommunikativ kompetens för att kunna förmedla och anpassa språket korrekt 
från situation till situation. Svartvik (2005) menar att det är en sak att faktiskt kunna använda 
språket och en helt annan sak att faktisk förstå hur det fungerar. Den kommunikativa 
kompetensen kan vara svår att behärska när det gäller språk som inte är modersmål 
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exempelvis engelskan (Svartvik, 2005). Intervjuperson Na10 anser att det kan vara svårt att 
förstå engelskan på grund av olika accenter. De som inte har engelska som sitt modersmål 
som exempelvis Kina och Frankrike har egna accenter på engelskan som kan vara svåra att 
förstå. Detta håller även intervjupersonen Na9 och As3 med om. Intervjuperson Na9 har lärt 
sig att komma runt dessa svårigheter genom att lära sig några ord på exempelvis spanska. As3 
tycker att det kan vara svårt att förstå kollegor som kommer från Indien då de har en lokal 
accent, hen menar att man måste förklara mer detaljerat för att indier ska förstå. För att citera 
Na9 så anser han att det inte är något större problem men språket 
”It´s not a big deal, I know what word they are mening to put there”.  
 
Na10 anser att det ibland kan vara lättare att skicka ett mail istället för att prata över telefon, 
för att citera intervjupersonen; 

 
”At first it was so hard to understand when all the other countries spoke English, due to their 
accent but now it’s almost like you are translating what they are supposed to say, it´s almost 

like I have learned so many languages but I don´t speak it”.  
 

 
Intervjuperson As5 tyckte att det var jobbigt att kommunicera på engelska i början men har nu 
vant sig. Hen har dock svårt för att skriva på engelska och problem med vissa ord vilket i sin 
tur kan leda till kommunikationsbrister. Svartvik (2005) menar att den kommunikativa 
kompetensen består av fyra olika språkliga delar som är ord, grammatik, kultur och variation. 
Intervjuperson As5 tycker att en del av de europeiska länderna är svåra att kommunicera med 
då de inte pratar så bra engelska. En anledning till att de är svåra att kommunicera med kan 
vara att de har olika kulturella perspektiv, formulerar ord annorlunda och har inte samma 
variation i språket.   
 
För att kunna förstå ett språk riktigt bra krävs det en förståelse för den nationella kulturen där 
språket talas, detta menar Svartvik (2005) är för att förstå metaforer, skämt, ironi och andra 
uttryck som inte går att översätta. Det krävs även att man vet hur man ska föra sig och hur 
man ska kommunicera på ett icke verbalt sätt. Eu1 anser att det är viktigt att ha en vilja att 
förstå människor från andra nationella kulturer för att kommunikationen ska fungera. Hen 
anser att förståelse för varandra, passion samt intresse är viktigt för att kommunikationen ska 
fungera. Intervjuperson Eu3 ser att det finns en acceptans för andra nationella kulturer och att 
man redan är förberedd på vad man kan förvänta sig om man till exempel ringer till någon i 
Asien. Kommunikationen kommer då vara svår och hen försöker förhålla sin kommunikation 
enkel och vara förberedd på vad hen behöver få veta.  
 
Språklig variation är viktigt då man inte kommunicerar på ett språk som inte är ens 
modersmål och att kommunicera på ”fel sätt” kan ofta leda till missförstånd (Svartvik, 2005). 
Intervjuperson Eu4 tycker att det skiljer sig väldigt mycket i kunskapsnivån på engelskan där 
till exempel Finland och Asien generellt är dåliga på engelska vilket ofta kan leda till 
kommunikationsmissförstånd.  
 

Kommunikativa hinder 
Hinder för kommunikationen kan uppstå när parten inte har respekt för varandra och då 
mottagaren inte är intresserad av att lyssna. Om ansvarsområdena i kommunikationen inte är 
tydliga kan detta skapa en osäkerhet till att mottagaren har en förutbestämd förväntning på 
vad den andra partnern ska förmedla och detta leder till att mottagaren inte lyssnar på hela 
budskapen, utan tar istället för givet om vad som ska förmedlas (Herlitz, 2007). 
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Intervjuperson As6 anser inte att USA har någon acceptans för att engelska inte är hens 
modersmål och blir ofta ledsen av deras attityd. När hen kommunicerar med exempelvis 
Sverige försöker hen tänka på deras sätt och inte vara för asiatisk för att hen är medveten om 
att det kan vara svårt att förstå. Även intervjuperson As8 anser att det kan vara besvärligt att 
kommunicera med de som har engelska som modersmål eftersom de kan se ner på en på 
grund av att man inte har perfekt engelska. Här brister alltså respekten för varandra som enligt 
Herlitz (2007) är viktig för kommunikationen. 
 
Intervjuperson Eu1 tycker att det ofta uppstår missförstånd på grund av språket och de 
kulturella skillnaderna som finns, vilket i sin tur påverkar kvalitén i arbetet. För att underlätta 
kommunikationen tror Eu1 att de skulle lära känna varandra bättre genom exempelvis 
workshops eller co-workers exchange där de åker till varandra för att träffas på riktigt. Video 
skype är ett annat alternativ hen tror skulle underlätta kommunikationen då de även kan se 
varandras icke verbala kommunikation så som kroppsspråk.  
 
Verbal kommunikation 
Hur den verbala kommunikationen formuleras skiljer sig från kultur till kultur (Jandt, 2007). I 
USA är det vanligt att mottagaren avbryter talaren för att berätta något, medan man i Sverige 
låter talaren prata till punkt. Den asiatiska kulturen är ännu mer extrem än den svenska och 
den asiatiska kulturen anser att svenskar är dåliga på att ge komplimanger till talaren när den 
uttryckt sig klokt, detta för att den svenska kulturen går rakt på sak för att spara tid (Herlitz, 
2007). Intervjuperson Eu2 upplever bara att det uppstår problem på grund av språk och 
kulturella skillnader när hen pratar med Indien. Intervjupersonen anser att det är deras kultur 
som gör att de inte vill lyssna klart till punkt utan tar saker för givet och sen behöver fråga 
igen. Detta är en motsägelse emot teorin eftersom de menar att asiatiska länder är väldigt 
noggranna med att låta talaren prata till punkt. Eu1 beskriver en bra kommunikation mellan 
de olika IT-avdelningarna med ordet sammanhållning, det ska vara ett öppet 
kommunikationsklimat och de olika teamen ska dela med sig av varandras kunskaper.  

Interkulturell kommunikation 
De interkulturella faktorerna påverkar hur kommunikationsprocessen utformas. Synen på 
kommunikation skiljer sig mellan västerländska länder och asiatiska länder. I USA har 
sändaren en högre status gentemot mottagaren som förväntas lyssna, jämfört med Asien som 
har en motsatt syn, där kommunikation är ett samarbete mellan parterna för att skapa mening 
(Jandt, 2007). Intervjuperson Eu1 anser att det är svårt att jobba och kommunicera med USA 
eftersom hen anser att USA alltid ska vara speciella och göra sig till. Detta kopplar vi till att 
USA ser sig själva som att de har en hög status i samtalsämnet. Detta bekräftar även 
intervjuperson As6 som blir nervös när hen ska prata med USA då dem ibland gör narr av 
hennes engelska. Även intervjuperson As8 tycker att det kan vara jobbigt att kommunicera 
med de som har engelska som modersmål eftersom de ibland ser ner på hen på grund av att 
man inte pratar perfekt engelska. Däremot anser intervjuperson As5 att USA visar stor 
acceptans och att Asien har låg acceptans för andra kulturer. Detta säger emot teorin och vad 
de andra intervjupersonerna uttryckt.  
 

Sammanfattning 
Vi har under vår undersökning konstaterat att den kommunikativa kompetensen har en viktig 
betydelse i kommunikationen mellan människor från olika kulturer. Svartvik (2005) menar 
också på att det är en väldigt viktig del i kommunikationen som dock kan vara svår att 
behärska. Asien har generellt sämst kommunikativ kompetens men även vissa europeiska 
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länder är inte så bra på det. Intervjupersoner i Nordamerika har lärt sig att förstå vad 
medarbetare från främst Asien menar att säga utan att de uttrycker sig korrekt. Därigenom tror 
vi att medarbetare i Nordamerika har utvecklat bäst kommunikativ kompetens eftersom de 
ständigt utmanas med detta. Dock menar en del intervjupersoner från Asien att de försöker 
anpassa sig när de pratar med någon från en annan kultur genom att vara mindre asiatiska. 
Detta tyder dock på en bra kommunikativ kompetens, dock har ingen annan än någon från 
Asien uttryckt sig kring detta utan menar på att de från Asien är svåra att förstå. Detta kan 
bero på att Asiater inte uppnår de fyra kompetenser delarna som Svartvik (2005) menar krävs 
för en bra kommunikativ kompetens.  
 

Samhörighet 
I detta avsnitt kommer vi att besvara vår sista frågeställning; Hur påverkar kommunikationen 
”vi-känslan” mellan IT-avdelningarna? 
 

Vi-känsla 
För att uppnå en samhörighet och etablera relationer mellan olika kulturer krävs det att 
individerna är öppna, nyfikna och vill lära känna varandra (Gudykunst & Kim, 1997). Många 
av intervjupersonerna vill lära känna varandra och är öppna för det. Intervjuperson Eu1 vill 
öka sammanhållningen mellan teamen genom att träffas. Hen berättar att hen var i Sverige 
förra sommaren: 

”Last summer I was in Sweden and it was amazing for me to put a face to everyone and now 
my relations to everybody have totally changed. I trust the others so much more now and see 

them both as my co-workers and my friends” 

 

Hen berättar att det inte är förrän man möter varandra personligen som man kan skapa en 
relation och bygga upp ett förtroende. 

Crossley (2004) menar att sociala nätverk bildas bland annat genom att man kan relatera till 
varandra. De sociala nätverken är viktiga i relationsskapandet i en organisation. 
Intervjuperson Na10 menar att en bra sammanhållning är när man kan ställa upp för varandra 
mellan teamen och kan sätta sig in i varandras situationer. Det är viktigt att skapa ett 
förtroende för varandra för att kunna jobba bra tillsammans. Viktigast tycker hen det är att ha 
en bra sammanhållning inom teamet, men påpekar även vikten av sammanhållningen mellan 
teamen. Dessa aspekter gör att sociala nätverk bildas och de kan genom förtroende och 
sammanhållning börja relatera till varandra.  

Intervjuperson As5 tycker att det är en hyfsat bra sammanhållning mellan de olika 
världsdelarnas IT- team, men tycker att det kan bli mycket bättre speciellt om de fick träffa 
varandra. As7 berättar att för ett par år sedan skulle de haft en kick-off där alla skulle träffa 
varandra men en vecka innan ställdes den in. Sedan dess har de inte haft något sådant. Palm & 
Windahl (1992) menar på att en förbättrad interkommunikation inte är lösningen på en dålig 
vi-känsla, däremot tror de att en bra interkommunikation kan fortsätta att utveckla en redan 
bra sammanhållning. Intervjuperson As8 menar på att kommunikationen mellan de olika 
teamen är ganska dålig och eftersom de inte har några aktiviteter tillsammans eller känner 
varandra förutom att de arbetar med samma arbetsuppgifter och pratar kring dem ibland. Hen 
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tycker att det är viktigt att börja med att ha en bra kommunikation mellan teamen över till 
exempel videoskype så de får ett ansikte på varandra samtidigt. Helst vill dock hen träffa dem 
andra ansikte mot ansikte för att kunna lära känna dem bättre och deras sätt att arbeta. En brist 
på samhörighet kan bero på bland annat att det är mycket ensamarbete och att tiden inte finns 
där för att lära känna varandra (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). Intervjuperson As6 
menar att de har så mycket att göra så det finns inte tiden för att prata om något annat än jobb 
mellan teamen och man ser mycket till sitt jobb i teamet och integrerar inte de andra så 
mycket som man borde för att öka vi-känslan. 

Interkulturell kompetens 
För att uppnå bra sociala relationer med människor från andra nationella kulturer krävs det att 
man som individ har en bra interkulturell kompetens (Samovar, Porter & McDaniel, 2012). 
Egenskaper som hjälper till att skapa en bra interkulturell kompetens är bland annat öppenhet, 
nyfikenhet, sällskaplig, acceptens för varandra och framåt allt viljan (Gudykunst & Kim, 
2003). Både intervjupersonerna Eu1 och As8 tycker att det viktigaste för att skapa en bra 
miljö att arbeta i är att ha acceptans för varandras kulturer men även att kunna känna empati 
för varandra och vara ödmjuka. Detta tycker majoriteten av alla intervjupersoner hade kunnat 
förbättras med hjälp av kulturträning, där man får lära sig lite om varandras kulturer, rutiner 
och vad som är viktigt för varje kultur.  
 
Intervjuperson As6 tycker däremot att det inte finns så stor acceptans för varandras kulturer 
eftersom hen saknar förståelse, ödmjukhet och empati från vissa kollegor i andra världsdelar. 
Hen skulle gärna vilja ha kulturträning för att lyfta fram dessa egenskaper och lära känna 
varandras kulturer bättre. As6 tror att acceptansen saknas eftersom tiden inte finns till att lära 
känna varandra då det är så mycket jobb. Intervjuperson As7 däremot tycker inte att det hade 
varit bra med kulturträning utan tycker att det går att uppnå samma effekter om det bara finns 
tid för att prata med varandra.  
 
Intervjuperson As5 berättar om att hen studerade i USA under en period och bodde då med 
människor med engelska som modersmål. Hen säger att det verkligen satte hens acceptens på 
prövning och förståelse för andras kulturer. Hen ville gärna studera men de gillade att dricka 
mycket och satt i deras kök och sjöng sånger. Detta kunde vara väldigt irriterande, men hen 
accepterade att det var hur de levde och brukade göra även om det var väldigt långt ifrån hens 
levnadsstil. Berättar även om hens franska kollegor som endast jobbar åtta timmar om dagen, 
vilket är fullt normalt där. Hen säger att jobbet inte är allt för dem och att hen gärna skulle 
vilja lära sig av deras kultur istället för att ständigt vara pressad på jobb till att prestera på 
topp hela tiden. 
 

Sammanfattning 
Vi kan konstatera att kommunikationsbrister påverkar vi-känslan i form av att acceptansen 
och förståelsen för varandra i kommunikationen blir lidande. Dock anser vi att 
kommunikationsbristerna inte är det som påverkar vi-känslan mest. De flesta intervjupersoner 
menar på att den bristande vi-känslan påverkas av att de inte får chansen att lära känna 
varandra. De flesta intervjupersoner vill träffa varandra i verkligheten för att utveckla en vi-
känsla och samhörighet. Även teorin visar på att det är viktigt att utveckla sociala nätverk för 
att kunna relatera till varandra och skapa relationer. Det är dock något som är ganska kostsamt 
men kanske hade varit lönsamt för IKEA. Vi ser även hur de anställdas interkulturella 
kompetens påverkar vi-känslan. För att skapa relationer med medarbetare från andra kulturer 
krävs det att man är öppen och ödmjuk, vilket vi har sett lite olika resultat av. De flesta 
medarbetare menar att de har en acceptans och öppenhet för att lära känna andra, men det 
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upplevs inte av andra att alla har det. Detta är faktorer som även Gudykunst & Kim (1997) 
menar är viktigt för vi känslan.  
 

Slutsatser  
 
Vilka skillnader och/eller likheter finner vi i medarbetarnas beskrivningar mellan de olika 
nationella kulturerna?  

• Flesta europeiska länder har en låg maktdistans. Asien har en hög maktdistans och 
Nordamerika tycker själva de har en låg men utifrån vår studie har de en hög 
maktdistans. Detta är något som stämmer överens med Hofstedes index.  

• Asien har ett låg individualism index, Nordamerika och Europa har högre index vilket 
också överens stämmer med Hofstedes index.   

• Asien har ett högt långtidsorienterings index, Nordamerika och Europa har ett lågt. Att 
Asien har ett högt långtidsorienterings index stämmer överens med Hofstedes 
undersökning dock utmärker sig inte Nordamerika och Europa på varken högt eller 
lågt index i Hofstedes studie.  

• Nordamerika och Asien är en högkontextkultur och Europa är en lågkontextkultur. 
Teorin överens stämmer inte helt med resultatet, enligt teorin är Asien är 
högkontextkultur men Nordamerika och Europa är båda en lågkontextkultur enligt 
teorin.  

• Vi kan konstatera att Asien är den världsdel som sticker ut mest i skillnader jämfört med 
de andra världsdelarna. Europa och Nordamerika är de världsdelar som är mest lika 
varandra vilket även Hofstedes index tyder på.  

 
Hur påverkar eventuella skillnader eller likheter i den nationella kulturen kommunikationen 
mellan de anställda på samma hierarkiska nivå? 

• Kommunikationen påverkas främst på grund av språket. Eftersom de anställda är från 
olika kulturer och världsdelar har de olika modersmål vilket påverkar 
kommunikationen till de sämre. Detta överens stämmer med teorin, dock menar 
(Hollensen, 2007) att det inte alltid är språket i sig som är största anledningen utan 
missförstånd i tolkningen och avkodningen.  

• Förståelse och acceptans för varandra är något som skiljer sig mellan de olika 
kulturerna. Nordamerika upplevs vara sämst på dessa egenskaper och detta är något 
som påverkar kommunikationen. Teorin visar på att förståelse och acceptans är några 
av de viktigaste faktorerna för att kommunikationen ska fungera.  

• Nordamerika är den världsdel som ser sig själva ha högst status i en konversation i 
förhållande till de andra världsdelarna. Detta bekräftar också Herlitz som menar på att 
USA ofta avbryter i samtal och vill framhäva sin egen åsikt.  

• Asien är den världsdel som upplevs ha sämst kommunikativ kompetens i förhållande till 
de andra.  

 
Hur påverkar kommunikationen ”vi-känslan” mellan IT-avdelningarna? 

• Kommunikationsbrister påverkar vi-känslan i form av bristande förståelse och acceptans 
för andra i kommunikationen. Detta menar Gudykunst & Kim är viktiga egenskaper 
att ha i sin personlighet för att uppnå en social framgång i internationella 
arbetsmiljöer.  

• Det är dock inte kommunikationsbrister som påverkar ”vi-känslan” mest. Det som 
påverkar mest är att de inte har möjligheten att lära känna varandra och kunna 
socialisera sig med varandra för att på så sätt skapa en förståelse. Detta är något som 
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även Crossley menar försvårar relationskapandet eftersom de sociala nätverken och 
möjlighet att integrera med varandra ökar ”vi känslan”.  

• Även den interkulturella kompetensen påverkar ”vi-känslan” i form av bristande 
öppenhet och ödmjukhet inför varandra. Samovar, Porter & McDaniel att det krävs en 
interkulturell kompetens för att skapa och etablera relationer.  
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5. Diskussion 
Under vår uppsats har Hofstedes dimensioner varit väldigt användbara. Till en början var vi 
lite tveksamma till dem och var lite oroliga för att de skulle vara för generaliserade. Det har 
dock visat sig varit en styrka eftersom dimensionerna går att applicera i många olika 
sammanhang. Vi kan vi nu i efterhand dock konstatera att vi har fått samma resultat på 
Hofstedes index i de flesta fallen i vår studie. Vi anser att dessa tabeller är ett väldigt bra sätt 
för att snabbt få en överblick och förståelse för skillnader mellan olika kulturer. Då resultatet 
vi funnit stämt så bra överens med Hofstedts studier har vi funderat över vad det kan bero på. 
Innan vi hade genomfört intervjuerna var vi redan pålästa på Hofstedts index och hade 
därmed också ett par ”glasögon” på oss när vi studerade resultatet. Detta kan därmed ha 
påverkat hur vi såg på resultatet när vi studerade och analyserade det. Självklart påverkas en 
viss del vår analys av resultatet av vilka förkunskaper man bär med sig från olika teorier. 
Hade vi inte varit inlästa på Hofstedts teori kanske vi inte hade funnit samma samband i 
resultatet som vi nu gjort.  

Eftersom intervjupersonerna endast kommunicerar med medarbetare från andra världsdelar 
över telefon, mejl, chatt eller skype tror vi att det är svårt och tar lång tid att skaffa sig en 
förståelse för varandras värderingar och normer. Dock anser vi att IKEA:s egna värderingar 
som majoriteten av alla intervjupersoner värderar väldigt högt, hjälper till att skapa 
gemensamma värderingar, normer och en gemenskap. Då de flesta av intervjurespondenterna 
inte har träffat sina kollegor i verkligheten som de kommunicerar med, tror vi att även det 
försvårar förståelsen för varandra. Genom att träffas skapar man en annan relation och det 
anser vi kan leda till att öka gemenskapen. I och med dem sitter i olika världsdelar förstår vi 
också att det är problematiskt och kostsamt för företaget om alla medarbetare ska träffa 
varandra. Det skulle kunna finnas andra alternativa lösningar som att exempelvis ha en video 
presentation för varandra för att på så sätt lära känna varandra bättre och skapa en bättre 
gemenskap och en ökad vi-känsla mellan avdelningarna. Lär man känna sina kollegor bättre 
anser vi att förståelsen också ökar och därmed kan samarbetet förbättras och detta kan 
generera i ökad produktivitet för företaget. Att lägga ner resurser på att få medarbetarna att 
lära känna varandra bättre tror vi både de anställda och IKEA hade vunnit på i längden.  

Syftet med studien är att undersöka nationella kulturens påverkan på kommunikationen 
mellan en organisations medarbetare. Resultatet kan påverkas av att de anställda inte 
kommunicerar med varandra på ett icke-verbalt sätt i form av kroppsspråk och uttryck. Hade 
kommunikationen också varit icke-verbal hade kanske kulturen haft större betydelse än vid 
verbal kommunikation. I en kommunikation som består av kroppsspråk eller gestikuleringar 
är det lättare att upptäcka missförstånd eller kommunikationsbrister än vad det är över 
exempelvis bara telefon. För att undvika missförstånd eller kommunikationsbrister anser vi 
därför att en bättre kommunikationskanal via video skulle underlätta till en viss del. 

Vi tror även att olikheter och likheter mellan kulturerna inte helt ser ut så i stort som vi fått 
fram i denna studie. Detta tror vi delvis kan bero på att det är en viss typ av yrkesgrupp vi 
studerat och i detta fall IT. Dessa personer har sina värderingar och ser verkligheten genom 
sina ”glasögon”, kanske hade vi fått fram ett annat resultat om vi till exempel studerat ett 
företag med annan yrkeskategori. Det kan även bero på att IKEA har sin organisationskultur 
och sina värderingar som mer eller mindre genomsyrar hela organisationer även i de länder 
som Kina och USA, detta påverkar självklart även medarbetarnas sätt att se på varandra. Vår 
undersökning är utformad för IKEA men vi tror att organisationsstrukturerna generellt i till 
exempel Kina inte nödvändigtvis behöver se ut så som det gör på IKEA i Kina och detta tror 
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vi delvis beror på att IKEA:s organisationsstruktur är ursprungligen utformad i Sverige och 
det kan därför skilja sig från andra organisationsstrukturer som ursprungligen skapats i Kina. 
Ett exempel på det är dimensionen maktdistans, som för oss var en tydlig skillnad mellan de 
olika kulturerna, men som vi tror hade varit en ännu större skillnad om 
organisationsstrukturen hade varit enligt normen för hur det ser ut i de berörda länderna. I 
exempelvis Kina hade det förmodligen varit en mer extrem skillnad på maktdistans än vad 
vårt resultat visat då vi anser att IKEAs värderingar genomsyrar organisationen i stort.  

Kommunikationsbrister på grund av den olika kompetensen för det engelska språket är en av 
faktorerna som påverkar kommunikationen negativt. Detta hade kunnat undvikas om företaget 
lärt de medarbetare som känner ett behov av att få läsa en kurs i affärsengelska. Alla 
medarbetare kommer in med olika kompetens för koncernspråket som är engelska och därav 
anser vi att det hade varit en god idé för de medarbetare som skulle vilja få en kurs.  
Kommunikationsbrister i det engelska språket tror vi delvis också kan bero på olika accenter, 
vilket inte hade löst med hjälp av en kurs i affärsengelska. Det är ingenting organisationen i 
sig kan påverka, därför anser vi att det är bättre att fokusera på det som är påverkningsbart 
och som kan bidra till en förbättring i kommunikationen. 

Som resultatet visar har det framkommit att USA har en hög status i samtalsämnena. Genom 
workshops eller olika team-möten kan man på det sättet jobba med kulturträning och öka den 
interkulturella kompetensen. Kunskap för olika kulturer anser vi vara väldigt viktigt när man 
arbetar i en sådan multinationell organisation som IKEA är. Det är en väldigt stor skillnad att 
arbeta med människor från andra kulturer när man inte har någon förståelse eller kunskap om 
hur kulturen fungerar. Som vi nämnt ovan anser vi att det bästa hade varit att medarbetarna 
åkte till varandra, delvis för att besöka landet och därmed öka förståelsen för kulturen men 
även få träffa sina kollegor och skapa relationer. Genom det skapar man en bredare bild av 
kulturen och vi anser att det därmed också kan öka gemenskapen bland medarbetarna i de 
olika länderna. Vi anser att en bra relation medarbetare emellan ökar förståelsen för varför 
den andra handlar på ett visst sätt. I och med den ökade förståelsen kan därmed sändaren 
formulera sig på ett sätt så att mottagaren bättre förstår och tolkar meddelandet på rätt sätt och 
genom det undvika eventuella missförstånd.  
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6. Förslag till vidare forskning 
 
Vi har konstaterat att det finns en negativ påverkan på kommunikationen på grund av 
medarbetarnas olika nationella kulturer. Dock är faktorer som att de har olika modersmål, 
acceptans, kommunikativ och interkulturell kompetens betydande delar i 
påverkningsfaktorerna. Vi har även ytligt undersökt om dessa kommunikationsbrister 
påverkar vi-känslan på arbetsplatsen. Detta är något vi tycker hade varit ett bra perspektiv på 
vidare forskning och spännande att undersöka djupare. Hur stor påverkan har de olika 
nationella kulturerna på vi-känslan och vad kan man som företag göra för att främja en bra vi-
känsla trots kulturkrockar? Även hur stor inverkan verksamhetens egna värderingar och 
organisationskultur egentligen har för att skapa en gemenskap mellan medarbetarna trots det 
geografiska avståndet är något vi anser skulle vara mycket intressant att forska vidare kring. 
 
Ett annat intressant perspektiv hade varit att undersöka den nationella kulturens påverkan på 
kommunikationen utifrån ett perspektiv från flera internationella företag och jämföra dem 
sinsemellan. Detta för att ett företags egna värderingar inte ska påverka resultatet och för att 
få en mer generell syn på kulturens påverkan.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide  
 
Candidate 
 

• Please, start by introducing your self? 
• What country are you from? 
• What languages do you master? 
• How long have you been employed at IKEA? 
• Age? 

 
Culture  

• Do you have any previous experience from working with people from different 
cultures? 

• Do you see any difficulties when it comes to working with people from different 
cultures? 

• Do you notice that there are culture differences at IKEA? If Yes, in what way? Pleas 
give examples.  

• In what way do you think there is acceptance for each other’s cultures? 
• Do you think it is important with culture training? If yes, why? If No, why no? Please 

specify. Can you elaborate 
• Have you received any culture training? If yes, was it valuable? And in what way has 

it effect you’re teamwork? 
 
Communicaiton 
 

• Have you experience any annoyance/irritations due to the intercultural communication 
differences between the teams?  

• Have working with co workers from different cultures/countries ever led to any 
misunderstandings? Please specify  

• How do you communicates between the teams?  
• Have the communication and the collaboration between the IT-departments change 

sense you started? If yes, what has change? For better or worse? 
• What do you think is the most important factor for communication between people 

from different cultures?  
• How can IKEA/you as an employee improve the communication between the different 

team? What do think is the most important thing  
• How do you think it is to work at a company who has English as a concern language? 
• Do feel comfortable to communicate on English? Can you make your self 

understandably?  
• Do you know any team members that don’t feel comfort be communicating in 

English?  
• What countries do you often communicate with? On a Daly/weekly bases?  

 
IKEA culture 

• How would you define a good collaboration between co-workers? 
What is the key factor for success? 
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• Do you feel included with the IT-support desk, even do your co workers are located in 
different country’s? 

• In what way does IKEA support the collaboration between the different teams? 
• What is you’re opinion regarding the collaboration between the different IT 

departments?  
• In what way do you think the loyalties’ and the IT community could be improved?  
• How would you describe the communications culture at IKEA?  
• Do you think more communications channels would increase the collaboration 

between the teams? If yes, specify?  
• Have you been part of any activities between the teams in order to increase the 

collaborations?  
• Do you feel part of IKEAS values? Can you relate to it?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3

Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad

Telefon: 035-16 71 00

E-mail: registrator@hh.se

www.hh.se

Hanna Schröder

Caroline Åkesson


